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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu 
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu có vị trí chiến lược rất quan trọng đối với sản 
xuất, đời sống và an ninh quốc phòng. Việc cung ứng xăng dầu cho các nhu cầu trên 
địa bàn tỉnh được thực hiện thông qua hệ thống mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu.  

Việc thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống CHXD được xây dựng năm 
2003, trong quá trình triển khai đã thu được nhiều kết quả đáng kể, góp phần vào quá 
trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên do quá trình vận động của 
nền kinh tế, hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu hiện tại đã bộc lộ nhiều bất cập 
do đó cần phải quy hoạch theo hướng phân bổ hợp lý nhằm phục vụ ngày càng tốt 
hơn cho các nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất và đời sống của xã hội. 

Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu 
chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của tỉnh sẽ dẫn đến những thay đổi về quy mô và 
phân bố các ngành sản xuất, sự gia tăng của các phương tiện máy móc thiết bị cần sử 
dụng nhiên liệu làm gia tăng nhu cầu  tiêu thụ xăng dầu. 

Sự gia tăng dân số, thu nhập và đời sống dân cư được cải thiện, quá trình đô 
thị hoá phát triển sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng các phương tiện cá nhân và do đó sẽ 
làm tăng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu. 

Tất cả những vấn đề nêu trên đặt ra yêu cầu cần phải điều chỉnh bổ sung quy 
hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm góp phần ổn định mạng lưới 
cung ứng và ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

 2. Mục tiêu quy hoạch:  

Trên cơ sở đánh giá ưu, nhược điểm của hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu hiện tại, dự báo nhu cầu tiêu dùng xăng dầu và nhu cầu phát triển mới cửa hàng 
xăng dầu trong thời gian tới, tiến hành điều chỉnh, bổ sung việc bố trí hệ thống cửa 
hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

 3. Những căn cứ để xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng 
kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. 

1- Quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. 

2- Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế - kỹ thuật, các quy hoạch phát triển 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và 2020 đã được 
phê duyệt. 

3- Quyết định số: 85/QĐ-UB ngày 05/02/2004 v/v phê duyệt quy hoạch phát 
triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến 2010 và định hướng 
đến năm 2020. 

4- Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 31/05/2007 của UBND tỉnh về 
việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa 
bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
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5- Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 18/08/2009 của UBND tỉnh về 
việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Tây Ninh đến 
năm 2020. 

6- Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu. 

          Tài liệu tham khảo 

1- Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

2- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 
12/02/2009 của Chình phủ về quản lý dử án đầu tư xây dựng công trình. 

3- Nghị định 21/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số 
điều của luật giao thông đường thủy nội địa. 

    4- Quyết định số 0278/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt quy 
hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I. 

    5- Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 7 tháng 7 năm 1999 của Bộ Thương mại 
hướng đẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu. 

6- Thông tư số 02/TT-BXD ngày 05/2/2010 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN: 
07 2010/BXD Quy chuẩn quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

7- Các tiêu chuẩn Việt Nam: 

- TCVN-4530-1998: cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế. 

- TCVN-5307-2002: kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ, yêu cầu thiết kế. 

- TCVN-5684-1992: an toàn PCCC các công trình xăng dầu. 

- TCVN-5937-1993: về bảo vệ môi trường tại các trạm xăng dầu. 

- TCVN 2622-1995 và TCVN 5684-1992. Tiêu chuẩn phòng cháy cho nhà và 
công trình. 

- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186//2004/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 11 năm 2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ. 

8- Số liệu về kinh doanh xăng dầu của Sở Công Thương Tây Ninh thực hiện 
qua các năm. 

9- Niên giám thống kê các năm 2003-2009, nhà xuất bản Thống kê; niên giám 
Thống kê tỉnh Tây Ninh 2005-2008. 
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4. Đối tượng và phạm vi quy hoạch. 

4.1- Đối tượng quy hoạch: Rà soát toàn bộ hệ thống của hàng kinh doanh xăng 
dầu hiện có trên địa bàn tỉnh, tình hình cung ứng xăng dầu; các chủ thể kinh doanh 
xăng dầu và tình hình hoạt động của mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên 
đường bộ và đường sông thuộc địa bàn tỉnh. 

4.2- Phạm vi quy hoạch: Hệ thống mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu 
trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó chú trọng những nơi có nhu cầu tiêu dùng tập trung 
(các trung tâm huyện, thị, các trục đường giao thông chính, bến bãi ven sông, các khu 
kinh tế và các cụm dân cư tập trung...)         

  Nội dung quy hoạch: Gồm 4 phần: 

Phần thứ nhất: Rà soát tình hình thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng 
kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến 31/12/2009. 

Phần thứ hai: Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hệ thống cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. 

Phần thứ ba: Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa 
bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. 

Phần thứ tư: Các giải pháp thực hiện quy hoạch. 
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PHẦN THỨ NHẤT  
RÀ SOÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN                        

HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH TÂY NINH ĐẾN 31/12/2009. 

  I. Khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời kỳ 2006-2008 
tác động  đến tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

1. Khái quát chung tình hình phát triển kinh tế xã hội.(1) 

       Tây Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi có nền kinh tế phát 
triển nhất của cả nước. Trong những năm vừa qua tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 
từng bước được củng cố, phát triển đi dần vào thế ổn định và tăng trưởng. Các ngành 
sản xuất phát triển theo hướng khai thác những lợi thế và thực hiện chuyển đổi cơ 
cấu các ngành, nội bộ ngành, xác định các loại cây trồng, vật nuôi, các sản phẩm có 
giá trị kinh tế cao để tập trung đầu tư đẩy mạnh nền kinh tế của tỉnh phát triển theo 
hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá.                     

Tổng sản phẩm GDP tăng bình quân 4 năm từ 2005-2008 đạt hàng năm là 
16,20%. Trong đó ngành nông, lâm nghiệp tăng 8,25%; công nghiệp-xây dựng tăng 
17,25%; dịch vụ tăng 23,29%.  

Cơ cấu kinh tế trong 5 năm 2005-2009 có sự chuyển biến tích cực trong các 
ngành và nội bộ ngành theo hướng khai thác những lợi thế. Các loại cây lâu năm, cây 
công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: Cao su, mía, mì (sắn), đều tăng cả sản lượng, 
năng suất và chất lượng. Trong tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh. 
Tỷ trọng các ngành kinh tế trong GDP chuyển dịch: Ngành nông, lâm nghiệp từ 
41,20% năm 2005 giảm xuống còn 40,81% vào năm 2008; ngành công nghiệp và xây 
dựng tương đối ổn định năm 2005: 26,08%, năm 2007: 27,67% và năm 2008 là 
25,83%; Thương mại và dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế tỉnh từ 
32,71%/năm 2005 lên 34,13%/năm 2007 và năm 2008 là 33,36%. Riêng trong nội bộ 
ngành nông nghiệp tỷ trọng chăn nuôi tăng dần từ 15,30% năm 2005 lên 20,36% 
năm 2008. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành của ngành nông nghiệp năm 2008 tổng 
số là 14.130.028 triệu đồng trong đó ngành trồng trọt 11.069.190 triệu đồng và ngành 
chăn nuôi chiếm 2.876.267 triệu đồng. 

GDP bình quân đầu người năm 2005 là 9,6 triệu đồng/người/năm; năm 2007 là 
14,2 triệu đồng/người và năm 2009 ước đạt 18,7 triệu đồng/người. Tốc độ tăng 
trưởng bình quân giai đoạn 2005 đến 2009 là: 16,3%, cao hơn cả nước là 6,2%. 

2. Tình hình phát triển một số ngành chủ yếu có liên quan đến tiêu dùng 
xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh .(2) 

2.1. Ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản. 

       Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đã có những chuyển dịch cơ cấu trong sản 
xuất nhờ vậy đã giữ được tốc độ phát triển trên một số ngành và lĩnh vực chủ yếu, 

                                         
(1) Số liệu  niên giám thống kê do cục thống kê Tây Ninh phát hành. 

(2)  Quy hoạch tổng thể KTXH tỉnh Tây Ninh đến 2020. 
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tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng tới độ phát triển chung của nền kinh 
tế. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2008 đạt 14.130,028 tỷ 
đồng, gấp 2,13 lần so với năm 2005, tăng bình quân 8,31%/năm giai đoạn 2005-
2008. Trong đó giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 4.180,961 tỷ đồng, ngành chăn 
nuôi đạt 710,764 tỷ đồng và ngành dịch vụ đạt 151,442 tỷ đồng. Với giá trị sản xuất 
ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trong những năm vừa qua vẫn giữ được vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế của tỉnh. Cơ cấu của ngành nông, lâm nghiệp năm 2008 là: 
Trồng trọt 78,34%; Chăn nuôi là 20,36%; Dịch vụ là 1,31% và các hoạt động khác 
không đáng kể. 

       2.2. Ngành công nghiệp và xây dựng. 

Công nghiệp Tây Ninh đang là ngành sản xuất quan trọng trong nền kinh tế của 
tỉnh. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá hiện hành; năm 2005 là 5.822.038 
triệu đồng; năm 2008 đạt 12.407.466 triệu đồng, tăng gấp 2,2 lần. Các ngành công 
nghiệp chính của Tây Ninh hiện nay là: Chế biến thực phẩm, đồ uống, sản phẩm từ 
cao su, may mặc, các sản phẩm từ kim loại, vật liệu xây dựng…sản phẩm điện, sản 
xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Dự kiến đến năm 2010, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế  GDP ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 38,7 %; Giai đoạn 2011 - 2015 là 45- 
45,5%; năm 2016-2020 chiếm từ 47 đến 48%. Mục tiêu của ngành công nghiệp trong 
những năm tới là tiếp tục duy trì phát triển với tốc độ cao đi đôi với nâng cao chất 
lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất công nghiệp để tăng tính cạnh tranh của sản 
phẩm, coi trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ tiên tiến. Phấn đấu tốc 
độ phát triển công nghiệp thời kỳ đến 2010 là 15,5-16,0%; giai đoạn 2011-2015 là 
15,0-15,5%; giai đoạn 2016- 2020 đạt từ 14,5-15,0%. 

 2.3. Phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. 

 Trong những năm vừa qua Tây Ninh đã có nhiều biến đổi sâu sắc trong lĩnh vực 
hoạt động thương mại nội địa, hàng hóa được tự do lưu thông với nhiều thành phần 
kinh tế tham gia do vậy huy động được tiềm năng cho phát triển ngành thương mại 
và dịch vụ. Tính đến tháng 12 năm 2008 trên địa bàn toàn tỉnh có 42.923 cơ sở tham 
gia kinh doanh thương mại - dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn. Hoạt động xuất 
khẩu có nhiều cố gắng, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Năm 
2008 toàn tỉnh xuất khẩu đạt 652,88 triệu USD, so với năm 2005 tăng 2,49 lần. Mặc 
dù hoạt động ngành thương mại đã có bước phát triển đáng kể nhưng việc phát triển 
thị trường nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn chậm, những hình thức kinh doanh 
thương mại hiện đại, văn minh…chậm phát triển; hoạt động xuất khẩu chưa tương 
xứng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Trong những năm tiếp theo cần đẩy nhanh 
tốc độ phát triển hoạt động thương mại-dịch vụ, phấn đấu đến năm 2015 chiếm 37,0-
37,5% và đến năm 2020 chiếm khoảng 40,0% đến 41,0% trong cơ cấu kinh tế của 
tỉnh. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
thương mại, dịch vụ. Khuyến khích phát triển các hoạt động xuất khẩu, nhất là xuất 
khẩu hàng hóa có nguồn gốc nguyên liệu sản xuất trong tỉnh. Năm 2005 giá trị xuất 
khẩu của Tây Ninh là 260,918 triệu USD, phấn đấu đến năm 2010 đạt 812,311 triệu 
USD; đến năm 2015 là 2.478,978 triệu USD và đến năm 2020 sẽ đạt 7.267,345 triệu 
USD. Quan tâm phát triển các dịch vụ hỗ trợ hoạt động cho các khu, cụm công 
nghiệp như: dịch vụ tài chính, ngân hàng, kho tàng, bến, cảng, đào tạo nghề, bảo 
hiểm, bưu chính viễn thông, chợ, trung tâm thương mại...Phát huy tiềm năng sẵn có 
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về hoạt động du lịch, tỉnh cần đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực để tạo ra những sản 
phẩm du lịch hấp dẫn, nhằm thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan. 

 2.4. Về giao thông - vận tải. 

       Mạng lưới giao thông đường bộ ở Tây Ninh phân bổ tương đối đồng đều, hầu 
hết các tuyến đường đều xuất phát từ thị xã Tây Ninh lan tỏa đi các huyện trên địa 
bàn. Toàn tỉnh có 2 tuyến quốc lộ, 39 tuyến tỉnh lộ và 218 tuyến đường huyện. 
Đường giao thông nông thôn phát triển tương đối rộng khắp trên địa bàn. Tổng chiều 
dài của 2 tuyến quốc lộ là 116,2 km; chiều dài của các tuyến tỉnh lộ dài 689,665 km 
và chiều dài của 218 tuyến đường huyện là 1.031,3 km. Mật độ mạng lưới giao thông 
đường bộ so với cả nước là khá cao, trung bình đạt 1,17km/ km2, tại các khu vực đô 
thị đạt 2,34 km/km2. Chất lượng mặt đường tương đối tốt, đường quốc lộ được phủ 
bê tông nhựa, các tuyến tỉnh lộ có 86,1% đã được trải nhựa, các tuyến đường huyện 
chủ yếu là đường cấp phối, đã có 20,7% được trải nhựa. Nhìn chung hệ thống giao 
thông đường bộ trên địa bàn tỉnh hiện nay đang trong quá trình đầu tư nâng cấp nên 
chất lượng còn thấp, nhất là các tuyến tỉnh lộ và đường huyện, vì vậy chưa đáp ứng 
được nhu cầu phát triển kinh tế, quốc phòng của tỉnh cũng như của vùng và của cả 
nước, do đó cần phải bảo dưỡng, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu vận tải, lưu thông 
hàng hóa trong tỉnh và khu vực. 

       Ngoài các tuyến giao thông đường bộ, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn có 617 km 
đường giao thông thủy có thể sử dụng trong việc vận tải hàng hóa và đi lại của dân 
cư. Trong đó có 2 tuyến đường sông quan trọng là sông Vàm Cỏ Đông dài 102 km 
bắt nguồn từ Cămpuchia chảy qua Châu Thành, Bến Cầu, Hòa Thành, Gò Dầu, 
Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh đến tỉnh Long An; sông Sài Gòn dài 101 km chảy từ Bình 
Phước qua huyện Dương Minh Châu, Trảng Bàng chảy xuống Bình Dương qua TP 
Hồ Chí Minh. Ngoài 2 tuyến sông lớn còn có các rạch có thể khai thác cho tàu 10 
đến 15 tấn lưu thông: Rạch Trảng Bàng nối từ sông Vàm Cỏ Đông đến thị trấn Trảng 
Bàng dài 10 km; Rạch Tây Ninh từ núi Bà Đen đổ ra sông Vàm Cỏ Đông dài 25 km; 
Rạch Vàm Bảo từ sông Vàm Cỏ Đông đến Bến Cầu dài 5 km; Rạch Bến Đá từ thị 
trấn Tân Biên đến sông Vàm Cỏ Đông dài 35 km, rạch Đìa Xù từ thị trấn Bến Cầu ra 
sông Vàm Cỏ Đông có chiều dài 5,5km…. Nhìn chung, mạng lưới giao thông đường 
thủy tương đối thuận tiện cho lưu thông vận tải hàng hóa, tuy nhiên hệ thống cảng, 
bến bãi chưa được đầu tư nhiều để đảm bảo năng lực bốc dỡ, vận tải hàng hóa an 
toàn và hạn chế tác động xấu đến môi trường trên địa bàn. 

3. Đánh giá tác động của các yếu tố trên đến phát triển hệ thống cửa hàng 
kinh doanh xăng dầu. 

Trong giai đoạn 2005-2008 tình hình kinh tế xã hội của tỉnh phát triển khá ổn 
định và cao hơn mức trung bình của cả nước. Năm 2008 và 2009 cả nước chịu ảnh 
hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng Tây Ninh vẫn giữ được tốc độ phát triển 
ổn định, tuy có ảnh hưởng nhưng không lớn, thu nhập bình quân đầu người tăng bình 
quân 16,2%/năm.  

Các ngành kinh tế quan trọng như công nghiệp, thương mại dịch vụ đều có mức 
tăng trưởng bình quân khá. Sản xuất phát triển sự gia tăng cường độ hoạt động của 
các loại máy móc thiết bị động lực, phương tiện vận tải … làm cho nhu cầu tiêu thụ 
xăng dầu tăng lên với tốc độ cao. 
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Mạng lưới đường giao thông ngày càng được phát triển, cải thiện và mở rộng, 
chất lượng mặt đường ngày càng tốt hơn; khối lượng hàng hoá lưu thông và lưu 
lượng hành khách vận chuyển tăng cao đòi hỏi nhu cầu sử dụng xăng dầu trong 
ngành vận tải tăng cao. 

Thu nhập bình quân đầu người tăng cao góp phần cải thiện đời sống dân cư, đặc 
biệt là hệ thống giao thông nông thôn phát triển đã làm cho các loại phương tiện lưu 
thông cá nhân tăng nhanh chóng làm cho mức tiêu thụ xăng dầu tăng theo. 

Các yếu tố trên đây đã tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xăng dầu 
trên địa bàn tỉnh cả về khối lượng xăng dầu tiêu thụ, hệ thống cửa hàng cung ứng, 
chất lượng phục vụ và sự quản lý của nhà nước… nhằm đạt mục đích phát triển kinh 
doanh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng của 
nhân dân.     

  II. Tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu từ khi xây dựng quy hoạch đến 31/12/2009. 

 Thực hiện chủ trương của Bộ Thương mại tại văn bản số 2148/TM/KHTK 
ngày 03/6/2002 về việc quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu đến năm 2010; 
năm 2003 Sở thương Mại Tây Ninh đã chủ trì việc xây dựng quy hoạch hệ thống cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu đến năm 2010 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
85/QĐ-UB ngày 05/2/2004. trong quá trình thực hiện quy hoạch đã phát sinh một số 
yếu tố bất cập cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; Ngày 31/5/2007 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND nhằm điều chỉnh một số 
mục của quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020. Qua hơn 6 năm thực hiện quy hoạch đã thu được 
một số kết quả sau:   

1. Về tình hình phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu. 

Tại thời điểm xây dựng quy hoạch 31/12/2003 toàn tỉnh có 265 cửa hàng xăng 
dầu; Số lượng cửa hàng xăng dầu quy hoạch phát triển thêm trong giai đoạn 2004-
2010 là 198 cửa hàng (trong đó có 46 điểm đã được cấp phép trước khi xây dựng quy 
hoạch); cho đến 31/12/2009 chỉ phát triển được đạt 26,7% so với quy hoạch. Dự kiến 
đến 2010 trên địa bàn tỉnh sẽ có 463 cửa hàng  nhưng trên thực tế số lượng cửa hàng 
xăng dầu có đến 31 tháng 12 năm 2009 trên địa bàn tỉnh là 309 cửa hàng đạt 66,7% 
so với quy hoạch. 

Tại thời điểm 2007 quyết định 12/2007/QĐ-UBND quy định các cửa hàng xăng 
dầu đã xây dựng trước khi có quy hoạch đến hết năm 2010 phải nâng cấp, cải tạo đạt 
theo tiêu chuẩn quy định. Tuy nhiên cho đến nay mới có rất ít cửa hàng thực hiện; 
hiện tại có đến 70% cửa hàng chưa đạt chuẩn theo quy định tại quyết định 85/QĐ-
UB ngày 05/02/2004 của UBND tỉnh. Các cửa hàng phải cải tạo, nâng cấp chủ yếu 
thuộc dạng không đảm bảo diện tích, thiếu trang thiết bị đảm bảo PCCC, xử lý môi 
trường và thiết bị đo đếm lạc hậu. 

          * Tuyệt đại bộ phận cửa hàng xăng dầu đang hoạt động được phát triển trên 
các trục tuyến giao thông đường bộ; 

* Trên các tuyến giao thông đường thủy chưa có cửa hàng xăng dầu. 
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  Theo số liệu thống kê đến 31 tháng 12 năm 2009 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 
309 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, có 114 cửa hàng xăng dầu có sự tham gia 
của các doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp tư nhân có 195 cửa hàng, được phân 
bổ trên địa bàn các huyện và thị xã Tây Ninh. 

           A- Phân theo các thành phần kinh tế. 

          * Thị xã Tây Ninh: hiện có 45 cửa hàng xăng dầu, bao gồm: 

                   - Doanh nghiệp nhà nước: 13 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Doanh nghiệp tư nhân: 32 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

           * Huyện Trảng Bàng: hiện có 33 cửa hàng bán lẻ xăng dầu  

                   - Doanh nghiệp nhà nước: 12 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Công ty cổ phần: 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Công ty TNHH: 04 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Doanh nghiệp tư nhân: 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

           * Huyện Gò Dầu: hiện có 32 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: 

                   - Doanh nghiệp nhà nước: 11 cửa hàng bán lẻ 

                   - Doanh nghiệp tư nhân:  21 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

          * Huyện Bến Cầu: hiện có 18 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: 

- Doanh nghiệp nhà nước: 06 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Công ty cổ phần: 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Công ty TNHH: 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Doanh nghiệp tư nhân: 09 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

           * Huyện Hòa Thành: hiện có 45 cửa hàng bán lẻ xăng dầu  

- Doanh nghiệp nhà nước: 11 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Doanh nghiệp tư nhân: 34 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

           * Huyện Châu Thành: hiện có 31 cửa hàng bán lẻ xăng dầu  

                   - Doanh nghiệp nhà nước: 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Doanh nghiệp tư nhân: 15 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

           * Huyện Dương Minh Châu: hiện có 41 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Doanh nghiệp nhà nước: 14 cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

                   - Doanh nghiệp tư nhân: 27 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
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           * Huyện Tân Châu: hiện có 35 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: 

                   - Doanh nghiệp nhà nước: 19 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Doanh nghiệp tư nhân: 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

          * Huyện Tân Biên: hiện có 29 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Doanh nghiệp nhà nước: 12 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Công ty TNHH: 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

                   - Doanh nghiệp tư nhân: 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.           

B. Phân theo tuyến, điểm khu vực 

- Hiện tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu được phát triển chủ yếu trên các 
tuyến giao thông đường bộ; cụ thể: 

- Quốc lộ 22: 73 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Tỉnh lộ 781: có 18 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Tỉnh lộ 782: có 09 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Tỉnh lộ 784: 19 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Tỉnh lộ 785: 31 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Tỉnh lộ 786: 11 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Tỉnh lộ 787: 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Tỉnh lộ 788: 07 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Tỉnh lộ 792: 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Tỉnh lộ 793: 05 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Tỉnh lộ 794: 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Tỉnh lộ 795: 05 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Vùng nông thôn ngoài các trục đường nêu trên có 127 CHBLXD. 

          Trong đó: 

           + Có 49 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc nội thị xã, thị trấn. 

+ Có 41 cửa hàng xăng dầu thuộc các xã  khu vực biên giới Campuchia.  

    2. Tình hình phát triển các chủ thể kinh doanh xăng dầu. 

              a. Doanh nghiệp nhà nước 

       Tính đến tháng 31/12/2009 trên địa bàn tỉnh có 114 cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu do các doanh nghiệp Nhà nước quản lý khai thác gồm: Công ty xăng dầu Tây 
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Ninh thuộc tổng công ty xăng dầu Ptrolimex; Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (PV 
oil); Công ty cao su Tây Ninh và  1 CHXD của quân đội. Trong số 114 CHXD có 04 
cửa hàng do không đảm bảo các điều kiện đã ngưng kinh doanh. 

b. Các cửa hàng thuộc thành phần kinh tế tư nhân. 

          Giai đoạn từ năm 2004-2009, các thành phần kinh tế tư nhân tham gia kinh 
doanh xăng dầu phát triển nhanh về số lượng, hiện có 195 CHXD, tăng 44 cửa hàng 
so với năm 2003, cửa hàng xăng dầu tư nhân đã góp một phần quan trọng vào quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng xăng dầu 
của xã hội. Tính đến 31 tháng 12 năm 2009 có 175 tổ chức và cá nhân thuộc thành 
phần kinh tế tư nhân tham gia kinh doanh với 195 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
          Trong đó:                               
          - Doanh nhiệp tư nhân:         168 doanh nghiệp với 186 cửa hàng 
          - Công ty TNHH:                    04 công ty có 06 cửa hàng 
          - Công ty cổ phần:                   03 công ty với 03 cửa hàng. 
          Đối tượng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2009 

  

STT 

 

Địa bàn kinh doanh 

Số lượng cửa hàng 

Tổng                    
số 

Doanh nghiệp 
nhà nước 

Doanh 
nghiệp           

dân doanh 

1 Thị xã Tây Ninh 45 13 32 

2 Huyện Trảng Bàng 33 12 21 

3 Huyện Gò Dầu 32 11 21 

4 Huyện Bến Cầu 18 06 12 

5 Huyện Hòa Thành 45 11 34 

6 Huyện Châu Thành 31 16 15 

7  Huyện Dương Minh Châu 41 14 27 

8 Huyện Tân Châu  35 19 16 

9 Huyện Tân Biên   29 12 17 

Cộng toàn tỉnh 309 114 195 

                   Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của Sở Công Thương tháng 12-2009 

 Như vậy trong hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây 
Ninh hiện tại thành phần kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng đa số (63%).    

3. Sản lượng xăng dầu tiêu thụ và tốc độ tăng trưởng. 
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Tổng khối lượng bán buôn và bán lẻ xăng dầu thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh 
qua các năm như sau: 2005: 317.713 m3, năm 2006: 326.823 m3, năm 2008: 331.667 
m3. Trong đó lượng xăng dầu bán qua biên giới trong những năm 2004-2008 có năm 
ước tới 30% trong tổng lượng bán ra. Sau khi loại trừ lượng xăng dầu bán ra ngoài 
tỉnh cho thấy nhu cầu thực tế phục vụ cho tiêu dùng của tỉnh được thể hiện qua bảng 
sau.  

             Sản lượng xăng dầu phục vụ cho nhu cầu trực tiếp trên địa bàn tỉnh 

                   Đơn vị tính: m3 

Chỉ Tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 Tốc độ 
PT 

Xăng 90.612 98.585 100.908 114.771 119.620 7,20 

Dầu DO 130.208 141.667 169.375 175.000 180.260 8,47 

Dầu KO 7.941 8.639 9.433 9.870 9.890 5,64 

Loại khác 6.857 7.460 8.519 9.960 11.480 13,7 

Tổng cộng 235.618 256.351 288.235 307.434 321.250 8,05 

                                                                            Nguồn:  Sở Công Thương Tây Ninh 

       - Tình hình tăng trưởng nhu cầu: Tốc độ tăng trưởng sản lượng xăng dầu tiêu thụ 
trên địa bàn tỉnh bình quân khoảng 8,05%/năm. Năm 2008 bình quân trong toàn tỉnh 
mỗi người tiêu thụ khoảng 290,5 lít xăng dầu, mức tiêu thụ bình quân vào loại trung 
bình so với các tỉnh trong khu vực.  

- Tốc độ phát triển mạng lưới: Trong những năm gần đây hệ thống cửa hàng 
kinh doanh xăng dầu đã không ngừng phát triển mở rộng trên địa bàn. Năm 2005, 
toàn tỉnh có 265 cửa hàng, năm 2008 có 281 cửa hàng; đến năm 2009 đã có 309 cửa 
hàng. Qua số liệu 5 năm gần đây cho thấy, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh tăng 
thêm 11 cửa hàng kinh doanh xăng dầu; tốc độ phát triển bình quân trong 4 năm là 
4,66%/năm.  

       Qua nghiên cứu tình hình kinh doanh xăng dầu của Tây Ninh trong các năm 
2005-2009 cho thấy số lượng cửa hàng có sự tăng tương đối khá song  mới chỉ tập 
trung trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các đô thị; vùng sâu, xa chậm phát triển.  

4. Cơ cấu tiêu dùng xăng dầu. 

       Trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, sự gia tăng dân số và đời sống dân cư dần dần được nâng cao, tốc độ đô thị hoá 
phát triển nhanh đã tác động đến cơ cấu tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong 
giai đoạn 2005-2009, theo số liệu điều tra Sở Công Thương và báo cáo của các đơn 
vị kinh doanh xăng dầu năm 2009 như sau:    

                   + Xăng các loại chiếm tỷ trọng: 49%. 

                   + Dầu các loại chiếm tỷ trọng:  51%. 
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          Cơ cấu tiêu dùng phân theo các ngành kinh tế như sau: 

                   + Giao thông vận tải chiếm: 48,6 % 

                   + Phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm:  24,5 %. 

                   + Sản xuất công nghiệp và xây dựng chiếm: 21,7 %. 

                   + Các nhu cầu khác chiếm: 5,2 %. 

          Như vậy trên địa bàn Tây Ninh nhu cầu xăng dầu được tiêu thụ chủ yếu phục 
vụ cho ngành giao thông vận tải (48,6 %) và ngành nông, lâm nghiệp (24,5%) trong 
cơ cấu tiêu dùng.   

 5. Tình hình phát triển và xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu mới theo 
quy hoạch. 

       Theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu năm 2003 đã được 
UBND tỉnh phê duyệt. Đến năm 2010, dự kiến xây dựng mới 198 CHXD. Trong quá 
trình thực hiện quy hoạch tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 trên địa bàn tỉnh đã 
phát triển thêm được 53 CHXD, như vậy mới thực hiện được 26,76% kế hoạch.  

  6. Thực trạng phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị cửa hàng xăng dầu. 

Giai đoạn năm 2005-2009, việc đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa 
chữa, thay thế trụ bơm mới (loại trụ điện tử) của các cửa hàng xăng dầu tập trung chủ 
yếu dọc theo tuyến quốc lộ 22A, quốc lộ 22B, tỉnh lộ 781, 794, 785…và đường nội 
thị, tổ chức tốt các dịch vụ đẩy mạnh xúc tiến bán hàng, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng 
ngày càng tăng của xã hội. Vốn đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo sửa chữa cơ 
sở vật chất cửa hàng xăng dầu thuộc các tuyến lộ 70,5 tỷ đồng; vùng nội thị 14,6 tỷ 
đồng; vùng nông thôn 21,1 tỷ đồng.  

Hiện trạng cơ sở vật chất cửa hàng xăng dầu có 216 cửa hàng được xây dựng 
kiên cố (chiếm 70,5%) đảm bảo đạt yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu theo tiêu 
chuẩn Việt Nam TCVN 4530: 1998, về vị trí mặt bằng xây dựng cửa hàng, khoảng 
cách an toàn từ trụ bơm và cụm bể chứa tới ranh giới của công trình ngoài khu vực 
cửa hàng, khoảng cách các hạng mục xây dựng trong cửa hàng, yêu cầu kiến trúc- kết 
cấu vật liệu xây dựng, đảm bảo yêu cầu về PCCC. lắp đặt bồn chứa, đường ống công 
nghệ, hệ thống điện và trang thiết bị chữa cháy tại cửa hàng. Số cửa hàng xây dựng 
bán kiên cố là 91 (chiếm 29,5%) không đảm bảo yêu cầu thiết kế theo tiêu chuẩn 
Việt nam 4530: 1998; Về khoảng cách bố trí hạng mục xây dựng trong cửa hàng, 
kiến trúc - kết cấu vật liệu xây dựng cửa hàng không đảm bảo an toàn phòng chống 
cháy nổ; hầu hết các cửa hàng xăng dầu hiện có trên địa bàn tỉnh đều chưa hoàn thiện 
việc xây dựng hệ thống xử lý môi trường về nước thải nhiễm bẩn xăng dầu theo         
quy định. 

          Toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện có 1.228 trụ bơm 
(294 trụ bơm cơ (23,9%) và 934 trụ bơm điện tử (76,1%) ). Số lượng bồn chứa 408 
bồn; với sức chứa: 1.573m3 (gồm 12 bồn loại 30m3; 43 bồn 20m3; 353 bồn 10m3). 
Đại đa số cửa hàng xăng dầu trên các tuyến đường quốc lộ, đường nội thị đều được 
trang bị trụ bơm điện tử, có một số trụ bơm đã qua sử dụng của các nước Mỹ, Hàn 
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Quốc, Đức…Một số cửa hàng vùng nông thôn vẫn còn sử dụng trụ bơm cơ do mức 
tiêu thụ còn ít, doanh số thấp, lợi nhuận ít, thời gian thu hồi vốn cho việc đầu tư thay 
thế trụ bơm cơ bằng trụ bơm điện tử kéo dài, không có hiệu quả với số vốn đã đầu tư. 

 7. Tình hình thực hiện các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh 
môi trường. 

7.1. Về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy:     

Hầu hết các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều chấp hành 
đúng quy định của nhà nước về an toàn cháy nổ, đánh giá tác động môi trường đảm 
bảo yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Các cửa hàng 
đều có trang bị dụng cụ phòng chống cháy nổ, cử người đi dự các lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường. Tuy vậy 
còn  một số cửa hàng có quy mô nhỏ, doanh thu thấp, có khó khăn về tài chính nên 
trang bị chưa đồng bộ về thiết bị PCCC nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra 
bất kỳ lúc nào nếu cửa hàng mất cảnh giác. 

7.2. Vệ sinh môi trường khu vực cửa hàng xăng dầu:  

      Hầu hết các cửa hàng đều chưa có hệ thống thu gom và xử lý dầu cặn, không có 
hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Nhìn chung các cửa hàng xăng dầu đều được 
xây dựng trên các trục đường giao thông, trong nội ô thị xã, thị trấn. Một số cửa hàng 
bố trí sát nhà ở, diện tích chật hẹp, không có cây xanh, ảnh hưởng đến môi trường 
sống của dân cư. Môi trường không khí tại các cửa hàng xăng dầu ở Tây Ninh tuy 
chưa được đo đạc kiểm nghiệm, nhưng qua số liệu khảo sát ở các địa phương khác 
cho thấy mức độ ô nhiễm tại các cửa hàng xăng dầu có khả năng vượt quá giới hạn 
cho phép. Đại bộ phận  nhân viên trực tiếp bán hàng không mang phương tiện phòng 
chống ô nhiễm độc hại. 

 III. Tình hình quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu. 

       Là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Sở Công Thương Tây Ninh thực hiện 
chức năng quản lý Nhà nước về thương mại đối với các thành phần kinh tế hoạt động 
kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh trong đó xăng dầu là mặt hàng kinh doanh 
có điều kiện. 

1* Quản lý Nhà nước về giá cả. 

       Là mặt hàng độc hại, dễ cháy nổ nhưng có vị trí rất quan trọng trong sản xuất và 
đời sống; trong những năm qua nhà nước độc quyền quản lý kinh doanh xăng dầu. 
Tại những thời điểm giá xăng dầu thế giới biến động nhà nước quy định giá bán và 
bù giá xăng dầu nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống. Nhằm từng bước đưa 
giá xăng dầu sát với giá thị trường thế giới nhà nước đã quy định giá định hướng, tỷ 
lệ tăng giảm và giao quyền cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tự đề 
xuất giá bán lẻ theo tinh thần Quyết định 187/2003/ QĐ-TTg ngày 15/9/2003 và nghị 
định 55/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Kể từ tháng 12/2009 kinh doanh xăng dầu được 
điều chỉnh bởi Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ. 

Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương thực hiện chức năng 
kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về 
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kinh doanh xăng dầu như: niêm yết giá, bán đúng giá quy định. Xử lý những trường 
hợp bán vượt giá quy định. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra về chất 
lượng, số lượng xăng dầu bán ra qua các trụ bơm nhằm ngăn chặn, xử lý những hành 
vi bán xăng dầu kém chất lượng, sai chủng loại để trục lợi. Nhìn chung đã có tác 
dụng ngăn chặn, hạn chế những hành vi gian lận thương mại trong hoạt động kinh 
doanh xăng dầu thời gian vừa qua. 

 2*  Quản lý Nhà nước về đo lường chất lượng. 

Để đảm bảo chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường ngoài việc tuyên 
truyền nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của nhà nước, Sở 
Công Thương phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng và các ngành 
chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu kiểm định nhằm ngăn chặn và xử phạt các 
trường hợp vi phạm. Tuy nhiên để công tác quản lý chất lượng có hiệu quả và bảo vệ 
quyền lợi cho người tiêu dùng hàng năm, ngoài việc kiểm tra định kỳ theo quy định 
khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc có những thông tin nghi vấn về vấn đề chất 
lượng xăng dầu thì Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý Thị trường phối hợp 
với các ngành chức năng kịp thời kiểm tra và chấn chỉnh. Nhìn chung trong các năm 
qua công tác quản lý chất lượng xăng dầu đã có nhiều tiến bộ, đã tiến hành kiểm tra 
và xử lý những trường hợp vi phạm. Tuy vậy hành vi gian lận thương mại trong kinh 
doanh xăng dầu đang trở thành hiện tượng phổ biến cần có biện pháp nghiêm khắc để 
chấn chỉnh. 

 3*  Công tác kiểm tra vệ sinh môi trường. 

       Sở Công Thương Tây Ninh kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 
hệ thống xử lý nước thải và vệ sinh môi trường trong khu vực cửa hàng kinh doanh 
xăng dầu. Hầu hết các cửa hàng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
xăng dầu đều có cam kết đánh giá tác động môi trường. Tuy vậy tình trạng ô nhiễm 
môi trường tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang là vấn đề cần được các cơ 
quan quản lý môi trường quan tâm.   

4*  Công tác quản lý Nhà nước về an toàn phòng chống cháy nổ. 

         Công tác an toàn phòng chống cháy nổ đối với xăng dầu được đưa lên hàng 
đầu. Ngay từ khi thiết kế xây dựng các chủ cửa hàng xăng dầu đã được Cảnh sát 
PCCC thỏa thuận thiết kế về an toàn PCCC, sau đó tái thẩm định và chấp thuận đề 
nghị cấp Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn PCCC cho các cửa hàng. 

Sở Công Thương phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức kiểm tra 
các trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn cách bố trí, lắp đặt các 
phương tiện chữa cháy tại các vị trí hợp lý, dễ thấy, dễ lấy thuận tiện sử dụng khi có 
sự cố xảy ra. Tuy nhiên việc phối hợp này chưa được thường xuyên.  

        Tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều thực hiện nghiêm túc và có ý thức 
đề phòng cao trong việc phòng chống cháy nổ. Tuy vậy công tác phòng chống cháy 
nổ phải luôn luôn được các ngành, các cấp, nhất là các chủ cửa hàng cần quan tâm 
nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình và những người xung quanh. 
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PHẦN THỨ HAI 
DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN  

HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020. 

 I. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020. 

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2006-2010 khoảng 
15,5-16%. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 6-6,5%; 
Công nghiệp và xây dựng tăng bình quân khoảng 25-26%; khu vực dịch vụ tăng 
khoảng 16,5-17%;  

Giai đoạn 2011-2015 dự kiến tăng trưởng khoảng 15-15,5%. Trong đó, ngành 
nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 6-6,3%; Công nghiệp và xây dựng tăng 
bình quân khoảng 19,5-20%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 16-16,5%. 

Giai đoạn 2016-2020 dự kiến tăng trưởng khoảng 14,5-15%. Trong đó, ngành 
nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 5,5-6,0%; Công nghiệp và xây dựng 
tăng bình quân khoảng 16,0-16,5%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 16%. 

Dự báo tăng trưởng kinh tế tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 

                                                                                                           ĐVT: Tỷ đồng 

ST
T Danh mục TH 

2008 2010 2015 2020 
Tốc độ PT 

2010-
2015 

2016-
2020 

I Tổng GDP 
(tỷ đồng, giá 94) 

10.496 13.172 24.468 45.571 16,74 16,82 

1 Nông, lâm, thủy sản 3.191 3.478 4.654 6.082 7,55 6,92 

2 Công nghiệp- Xây dựng 2.718 4.129 8.860 18.212 21,03 19,74 

3 Dịch vụ 4.586 5.566 10.954 21.272 18,44 18,05 

II Tổng GDP 
( tỷ đồng, giá thực tế) 

21.631 22.174 49.906 112.461 22,48 22,52 

1 Nông, lâm, thủy sản 8.829 6.190 10.187 16.373 13,26 12,60 

2 Công nghiệp- Xây dựng 5.588 7.031 18.657 45.667 27,63 25,98 

3 Dịch vụ 7.215 8.683 21.062 50.420 24,80 24,39 

                        Nguồn: Quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2006- 2020 
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2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Định hướng phát triển KT-XH tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 xác định: cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng khu vực Công nghiệp-Xây dựng và Dịch vụ, 
giảm dần khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản. Dự kiến đến năm 2010: Khu vực I 
chiếm tỷ trọng 26,3%, năm 2011-2015 là 17-17,5%, vào năm 2020 sẽ là 11,5 đến 
12%. Công nghiệp và xây dựng năm 2010 là 38,7%, năm 2015 là 45,0 đến 45,5%, 
năm 2020 sẽ là 47-48%; Khu vực dịch vụ năm 2010 chiếm 38-39%, năm 2015 là 
39,5-40,0% và đến năm 2020 sẽ là 42-43%. 

3. Quy mô dân số. 

Dự báo quy mô dân số của tỉnh Tây Ninh sẽ tăng bình quân 1,1%/năm trong 
giai đoạn đến năm 2010; tỷ lệ tăng 0,81% trong giai đoạn 2011-2015; giai đoạn 
2016-2020 sẽ là 0,65%. Như vậy đến năm 2010 dân số của tỉnh Tây Ninh sẽ là 1.096 
ngàn người; năm 2015 là 1.141 ngàn người và đến năm 2020 sẽ là 1.179 ngàn người. 
Tốc độ tăng dân số chủ yếu là khu vực thành thị và giảm dần khu vực nông thôn. 

  4. Thu nhập bình quân đầu người. 

Giai đoạn năm 2006 đến năm 2010, GDP bình quân đầu người của tỉnh Tây 
Ninh dự kiến tăng bình quân 15,5-16%/năm, ước đạt 1.162 USD/người vào năm 
2010. Giai đoạn 2011đến 2015 tăng bình quân 15-15,5%/năm, đạt 2.452 USD/người 
vào năm 2015 và giai đoạn 2016 đến 2020 tăng bình quân 14,5-15%/năm, đạt 5.100 
USD/người vào năm 2020. 

  5. Phát triển các khu kinh tế đô thị và dân cư, các tuyến giao thông chính. 

Tây Ninh là tỉnh nông nghiệp, dân số phân bố chủ yếu ở vùng nông thôn, tỷ lệ 
dân số đô thị khá thấp. Dự báo đến 2020 dân số đô thị sẽ chiếm khoảng 54% dân số 
toàn tỉnh. 

Đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh sẽ xây dựng phát triển 6 khu đô thị trung tâm 
vùng là: Thành phố Tây Ninh trực thuộc tỉnh; thị trấn Hòa thành; Đô thị trung tâm 
công nghiệp Trảng Bàng; thị trấn Gò Dầu; thị trấn Mộc Bài và thị trấn trung tâm dịch 
vụ thương mại cửa khẩu Xa Mát. Phát triển 4 đô thị trung tâm vùng huyện là: thị trấn 
huyện lỵ Tân Biên; Tân Châu; Dương Minh Châu và Châu Thành. Ngoài ra phát triển 
thêm 4 khu đô thị mới là: Thị trấn công nghiệp Tân Hưng; thị trấn Tân Hòa; thị trấn 
Bình Thạnh và thị tứ cửa khẩu Phước Tân.  

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ xây dụng các khu, cụm Công nghiệp: KCN 
Trảng Bàng, KCN Trâm Vàng (Gò Dầu), BourBon An Hòa, Phước Đông-Bời Lời, 
Bàu Đồn; Hiệp Thạnh (Rạch sơn) … các cụm Công nghiệp Bến Kéo, Trường Hòa 
(Hòa Thành), Tân Bình, Thạnh Tân, Bình Minh (Thị xã Tây Ninh) Thanh Điền (Châu 
Thành), cụm Công nghiệp Chà Là (Dương Minh Châu) .v.v. 

       Để đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH  nhà nước sẽ đầu tư xây dựng một số trục 
tuyến giao thông quan trọng: Đường cao tốc xuyên Á (quốc lộ 22A) từ TP Hồ Chí 
Minh đi cửa khẩu Mộc Bài dài 59 km (trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh là 
29 km); Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp I-II  đường quốc lộ 22B là trục giao 
thông huyết mạch quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía bắc tỉnh; 
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Đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 14 theo quy hoạch đường Hố Chí Minh đi qua các 
huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng đến Đức Hòa (tỉnh Long An) nhập 
vào đường N1 với chiều dài 29 km; Xây dựng tuyến quốc lộ 14C dài 101 km bám 
theo tuyến biên giới hiện hữu từ Bình Phước đến Tây Ninh nối vào đường tỉnh 794 
và qua các tuyến lộ 783, 796, 786 và một số đường huyện để đi đến huyện Đức Huệ 
tỉnh Long An. 

       Về hệ thống đường thủy và các công trình phục vụ vận chuyển hành khách, hàng 
hóa đến năm 2020 tỉnh cần tiếp tục đầu tư khai thác các tuyến sông rạch: Sông Sài 
Gòn; sông Vàm Cỏ Đông; Rạch Trảng Bàng; Rạch Tây Ninh; Rạch Vàm Bảo; Rạch 
Bến Đá; Rạch Đìa Xù. Trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ xây dựng 17 cảng nội địa (trong 
đó có 7 cảng hàng bách hóa, 3 cảng xăng dầu, 7 cảng vật liệu xây dựng) với tổng 
khối lượng hàng hóa bốc dỡ qua cảng là 18,4 triệu tấn/năm. 

            II. Dự báo thị trường xăng dầu cả nước và các yếu tố tác động đến thị 
trường xăng dầu của tỉnh đến năm 2020. 

  1. Tình hình cung ứng. 

  Hiện nay nhà máy lọc dầu Dung quất đã đi vào hoạt động với công suất 6,5 
triệu tấn/năm, đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ của thị trường cả nước. 
Trước mắt xăng dầu vẫn còn phải nhập khẩu và đến năm 2015 sẽ có thêm 3 nhà máy 
lọc dầu là số 2 Dung Quất (Quảng Ngãi); Nghi Sơn (Thanh Hóa), Long Sơn (Bà Rịa- 
Vũng Tàu) đi vào hoạt động sẽ sản xuất 18 triệu tấn sản phẩm xăng dầu/năm, cung 
cấp đủ nhu cầu tiêu thụ của thị trường Việt Nam. 

Về nhu cầu tiêu thụ: Theo nhóm chuyên gia của Ngân hàng thế giới (WB) cho 
rằng nhu cầu năng lượng nói chung của Việt Nam phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng 
kinh tế, tốc độ đô thị hoá nhanh và toàn cầu hoá thương mại. Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế của Việt Nam có thể xảy ra theo 3 phương án: Tăng trưởng thấp: bình quân 
6,0%/năm; phương án trung bình: 7,5%/năm và phương án cao: 9,0%/năm trong giai 
đoạn 2010-2020. 

Trên cơ sở dự báo tăng trưởng GDP như vậy và kết hợp với các yếu tố ảnh 
hưởng khác WB dự báo về tiêu thụ dầu khí của Việt Nam sẽ tăng từ 117,8 triệu thùng 
năm 2010 lên 180 triệu thùng vào năm 2020, tốc độ tăng tiêu thụ trung bình hàng 
năm là 7,3%, việc dùng khí gas cho phát điện và làm chất đốt sẽ tăng nhanh với tốc 
độ trung bình là 12,7%/năm. Dầu DO và FO dùng cho Công nghiệp, Nông nghiệp, 
Vận tải  tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 7,6% và 3,4%. Tiêu thụ xăng dự báo 
tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 9,2%, các loại khác tăng 8,5%…  

Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch-Đầu tư dự báo nhu cầu dầu khí của 
nước ta vào năm 2010 là 15.185 ngàn tấn và năm 2020 là 22.180 ngàn tấn. 

Dự báo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về nhu cầu dầu khí của Việt Nam đến 
năm 2010 sẽ là 16,935 triệu tấn, chênh lệch khoảng 900 ngàn tấn so với kết quả dự 
báo của WB. Kết hợp kết quả dự báo của ba tổ chức này cho thấy mức tiêu thụ sản 
phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2010 sẽ ở mức khoảng 16 triệu tấn, với tốc độ 
tăng trung bình hàng năm tiêu thụ sản phẩm dầu mỏ thời kỳ 2010-2020 sẽ là 7,5%. 
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2. Dự báo tình hình giá cả xăng dầu từ 2010 và 2020 

Giá cả bán lẻ xăng dầu trước đây do nhà nước quy định trên cơ sở cân đối 
chung toàn bộ nền kinh tế, nay giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của Nhà nước; 

Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn; việc điều chỉnh 
giá bán lẻ xăng dầu được thực hiện theo nguyên tắc thương nhân đầu mối lập phương 
án tăng, giảm giá thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền để giám sát thực hiện 
đúng quy định của pháp luật; 

Giá bán xăng dầu hiện đang tiệm cận với giá của các nước trong khu vực trên 
cơ sở giá giao dịch trên thị trường thế giới. Tuy vậy khi giá thế giới tăng thì giá bán 
trong nước được điều chỉnh kịp thời, song khi giá thế giới giảm thì giá trong nước lại 
chậm được điều chỉnh, nên người tiêu dùng chịu nhiều thiệt thòi.  

Dự báo từ nay đến năm 2020 giá bán lẻ xăng dầu sẽ được tăng, giảm do tác 
động của 2 yếu tố, một là nhà nước chủ động điều chỉnh cơ chế chính sách nhằm đảm 
bảo giá trong nước ngang bằng với giá thị trường khu vực, hai là yếu tố tăng giá trên 
thị trường theo quan hệ cung cầu dưới sự tác động trực tiếp của thị trường thế giới và 
thị trường trong nước. 

  III. Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn và khả năng cung ứng. 

  1. Nhu cầu tiêu thụ. 

Qua số liệu tổng hợp lượng xăng dầu bán ra trên địa bàn tỉnh do Sở Công 
Thương cung cấp, từ năm 2006 đến năm 2008 mức độ tăng trưởng không đồng đều, 
trong đó có số lượng lớn xăng dầu được xuất lậu qua biên giới Việt Nam-Cămpuchia. 
Kể từ năm 2010 giá xăng dầu sẽ tiệm cận với giá khu vực và thế giới, do đó mức 
chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và Cămpuchia sẽ không đáng kể. Như vậy 
nhu cầu ảo do xăng dầu xuất lậu qua biên giới sẽ giảm thiểu.   

          Dự báo trong thời gian tới nhu cầu xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh sẽ tăng 
trưởng do các nguyên nhân: 

          Một là: do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hàng năm tăng dẫn tới nhu 
cầu xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của tỉnh tăng lên. 

          Hai là: do giao thông phát triển việc kết nối giao lưu kinh tế giữa các tỉnh và 
các nước trong khu vực tăng lên, lượng khách và phương tiện vãng lai tăng sẽ làm 
cho nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng cao. 

          Ba là: không loại trừ chính sách và quản lý kinh tế giữa các nước lân cận tạo 
điều kiện cho xăng dầu qua lại biên giới. 

          Dự báo nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-
2015 và 2016-2020 được dựa trên các cơ sở sau: 

                   - Năm 2010 GDP tăng 15,5-16,0%. 

                   - Năm 2015 GDP tăng 15,0-15,5%. 
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- Năm 2020 GDP tăng 14,5-15,0%. 

- Mục tiêu năm 2010 đến năm 2020 GDP bình quân tăng 15%/năm. 

Trên cơ sở nghiên cứu mức tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu giai đoạn 2005-
2009 và tham khảo mức tiêu thụ xăng dầu trong khu vực và tốc độ tăng trưởng bình 
quân cả nước; đồng thời căn cứ tình hình thực tế của địa phương như tốc độ đô thị 
hoá, mức tăng dân số, cơ cấu và tốc độ tăng của phương tiện tham gia giao thông, 
nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá…Dự kiến mức tăng trưởng lượng xăng dầu 
trong thời gian tới tỉnh Tây Ninh sẽ là: 

                    - Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 tăng  8,4% 

                    - Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 tăng  7,59%. 

          Về mặt hàng, các loại xăng dầu tiêu thụ tăng nhanh do phát triển giao thông 
đường bộ cùng với sự nâng cao mức sống của nhân dân (tăng lượng ô tô, xe máy), 
dầu Do tiêu thụ cho các phương tiện giao thông vận tải đường bộ và đường thủy vẫn 
tăng ở mức cao, tỉnh tuy phát triển công nghiệp nhưng năng lượng sử dụng điện là 
chủ yếu, lượng mazut tăng nhưng không nhiều. Do tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến 
lượng dầu lửa giảm dần vì người dân sử dụng điện thắp sáng là chính; bếp gas, bếp 
điện thay cho bếp dầu. Như đã phân tích ở trên, dự báo từ nay đến năm 2020 nhu cầu 
tiêu thụ sản phẩm xăng dầu tên địa bàn tỉnh bình quân thời kỳ 2010-2020  tăng trung 
bình hàng năm là 8,0%.  

Trong giai đoạn đến 2020 các sản phẩm khí hóa lỏng LPG và khí nén CNG sẽ 
trở thành loại nhiên liệu mới bổ sung, thay thế một phần cho xăng dầu làm nhiên liệu 
cho ôtô, xe máy với ưu điểm giá thành rẻ hơn xăng 30% và Diesel 10%; là loại nhiên 
liệu sạch thân thiện với môi trường. Tại một số cửa hàng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh 
lộ, nội ô thị xã cần dự phòng đất lắp đặt trạm nạp LPG và CNG cho phương tiện giao 
thông. 
                  Dự báo nhu cầu tiệu thụ xăng dầu của tỉnh Tây Ninh 

                                                                                                                                        
Đơn vị tính: m3 

 

 

Diễn giải 2010 2015 2020 
Tốc độ tăng bình quân%/năm 

2011-2015 2016-2020 

Xăng 174.190 241.408 356.918 6,75 8,13 

Dầu DO 163.946 264.834 373.021 10,06 7,09 

Dầu KO 8.625 12.880 18.572 8,35 7,59 

     Tổng 346.761 519.122 748.511 8,40 7,59 
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2. Khả năng cung ứng. 

Tây Ninh không phải là đầu mối trực tiếp nhập khẩu xăng dầu. Lượng xăng dầu 
cung ứng cho thị trường Tây Ninh trong thời gian qua và sắp tới đều nhận từ các đầu 
mối nhập khẩu xăng dầu. 

Trong số các đầu mối được Chính phủ cho phép trực tiếp nhập khẩu xăng dầu 
thời gian qua có 3 đầu mối mở Chi nhánh và Tổng đại lý tiêu thụ xăng dầu ở Tây 
Ninh đó là: Công ty xăng dầu khu vực 2 thuộc Tổng công ty Xăng Dầu Việt Nam 
(Petrolimex), Công ty Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro), Công ty Dầu khí Mê 
Kông Cần Thơ (thuộc công ty PV Oil). Ngoài ra còn có  các công ty cung ứng xăng 
dầu cho tỉnh Tây Ninh là: Công ty XNK Thành Lễ (Bình Dương); Xí nghiệp dầu khí 
Tây Ninh (Hòa Thành, Tây Ninh); Công ty xăng dầu Tây Ninh; Công ty SX-TM-DV 
XNK Tây Nam (Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)… 

Nhu cầu tới năm 2020, Tây Ninh tiếp tục nhận xăng dầu từ các đầu mối nhập 
khẩu xăng dầu nói trên. Hoặc các đầu mối nhập khẩu xăng dầu trực tiếp lập chi 
nhánh, ký hợp đồng mở Tổng đại lý, đại lý bán lẻ trực tiếp trên thị trường Tây Ninh. 

 IV. Quan điểm và định hướng phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh 
xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

1. Việc quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm 
đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của đời sống xã hội. Tạo điều kiện 
thuân lợi cho người tiêu dùng đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh tế cho người kinh 
doanh, việc xây dựng mới các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo xu hướng từng 
bước thực hiện yêu cầu về văn minh, hiện đại và phù hợp với các quy định hiện hành 
trong kinh doanh xăng dầu, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT-XH của địa 
phương trong thời gian tới.  

2. Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu tỉnh Tây Ninh đến năm 
2020 mang tính kế thừa, chọn lọc trên cơ sở cải tạo, nâng cấp các cửa hàng hiện có; 
điều chỉnh một số cửa hàng chưa đúng với quy định hiện hành; bổ sung và quy hoạch 
mới một số điểm tại các khu vực có tiềm năng phát triển, nhất là đối với các trục giao 
thông đường sông, khu đô thị công nghiệp mới và địa bàn các vùng nông thôn.  

3. Để bảo đảm an toàn cho cộng đồng dân cư trong quy hoạch. Không phát 
triển thêm ở nơi gần trường học, sát khu dân cư tập trung, gần chợ…trong nội vi thị 
trấn các huyện, các phường của thị xã. Tuy nhiên, để đáp ứng phục vụ nhu cầu người 
tiêu dùng trong nội thị cho phép xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đối với các địa 
điểm ở thị trấn các huyện, các phường của thị xã thuộc khu vực vành đai giáp với các 
xã, là vùng ven, xa khu dân cư, trường học, chợ, bệnh viện, các công trình công cộng 
khác và cách ranh giới địa phận các xã tối đa là 200m. Các địa điểm này phải đảm 
bảo khoảng cách giữa các cửa hàng là 1000m và đủ tổng diện tích 2400m2 hoặc 
4000m2 theo quy định trong Quy hoạch này.   

4. Xăng dầu là mặt hàng quan trọng đối với sản xuất và tiêu dùng của đời 
sống xã hội, có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh 



QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN  CỬA HÀNG XĂNG DẦU TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 24

tế đất nước. Mặt khác xăng dầu dễ cháy nổ, rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản 
của nhân dân. Xăng dầu là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, Nhà 
nước độc quyền quản lý và điều tiết nhu cầu trên thị trường. Các chủ thể tham gia 
kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về điều kiện 
kinh doanh xăng dầu. 

5. Để đảm bảo tính nhất quán trong quản lý và điều tiết của Nhà nước đối với 
thị trường xăng dầu, việc quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh 
phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý 
chuyên ngành với chính quyền địa phương các cấp, trong đó đặc biệt là cấp cơ sở xã, 
phường bởi vì các cửa hàng xăng dầu đặt trên địa bàn quản lý trực tiếp của xã, 
phường.  

6. Quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo an 
toàn, hiện đại, chống cháy nổ; phục vụ tốt cho các yêu cầu về sản xuất và bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

Đối với các cửa hàng ven sông: Phải phù hợp với quy hoạch bến bãi, Sở Công 
Thương sẽ tham mưu trình UBND tỉnh cho chủ trương từng trường hợp cụ thể sau 
khi có thỏa thuận với Sở Giao thông vận tải.   

Việc kinh doanh xăng dầu trên sông dễ làm ô nhiễm môi trường do dầu thải và 
sự cố tràn dầu; mặt khác nếu xảy ra hỏa hoạn thì hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Do 
vậy, khi thật cần thiết xây dựng các cửa hàng trên sông, Sở Công Thương trình 
UBND tỉnh cho chủ trương (sau khi đã thỏa thuận các Sở ngành liên quan) dùng 
phương tiện thủy chuyên dùng neo đậu cố định trên mặt sông để kinh doanh xăng 
dầu và phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: 

+ Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên sông phải có địa điểm cố định, phương tiện 
dùng để làm cửa hàng phải được neo đậu cố định, chắc chắn, chống tràn dầu ra sông 
theo quy định. 

+ Phương tiện nổi dùng làm cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải bảo đảm các tiêu 
chuẩn để vận chuyển xăng dầu, làm kho chứa xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền 
kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật. 

 7. Trong quá trình quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn  tỉnh 
phải tính đến yếu tố hội nhập của Việt Nam vào thị trường khu vực và thế giới. Vì 
vậy, hệ thống cửa hàng xăng dầu phải từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ 
cho công tác kinh doanh và quản lý đáp ứng được yêu cầu văn minh thương mại và 
thực hiện các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường… 
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PHẦN THỨ BA 

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH  
XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020. 

 I. Xác định số lượng cửa hàng kinh doanh xăng dầu cần có, quy mô (diện 
tích), thiết bị, các loại dịch vụ. 

1. Xác định số lượng cửa hàng xăng dầu 

Theo kết quả khảo sát cho thấy tuy phân bố không đều nhưng số lượng cửa 
hàng xăng dầu trên các trục quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao thông chính đã tương 
đối nhiều, một số cửa hàng lượng bán ra thấp nên hiệu quả kinh tế kém. Mặt khác 
theo tính toán với mức chênh lệch giữa giá mua với giá bán định hướng hiện nay thì 
mỗi cửa hàng cần có số lượng bán ra bình quân 4.000-5.000lít/ngày mới đảm bảo 
được chi phí và có tích luỹ để tái đầu tư; trong khi đó năm 2009 theo số liệu điều tra, 
tính bình quân mỗi ngày một cửa hàng trong tỉnh bán ra khoảng 2.860 lít/ngày.  

Căn cứ vào các tiêu chí trên và dự báo lượng xăng dầu tiêu thụ hàng năm đến 
2020 thì số lượng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến 2015 cần có khoảng 285 
cửa hàng và đến 2020 cần có từ 350-400 cửa hàng. Như vậy số lượng cửa hàng xăng 
dầu hiện có đã đủ khả năng phục vụ cho đến 2015. Tuy nhiên mạng lưới lại phân bổ 
không đồng đều do có quá nhiều cửa hàng ở trên các trục quốc lộ, nội ô thị xã, thị 
trấn. Nhưng ở vùng nông thôn, vùng sâu còn có nơi chưa có cửa hàng xăng dầu hoặc 
khoảng cách giữa các cửa hàng quá xa. Vì vậy nhiệm vụ chủ yếu của công tác quy 
hoạch là điều chỉnh, bổ sung hệ thống cửa hàng xăng dầu nhằm phục vụ tốt hơn cho 
nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.  

2. Quy mô xây dựng các loại cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

Việc phân loại CHXD trong quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng 
xăng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, dựa vào tiêu chí về phân loại CHXD trong tiêu 
chuẩn Việt Nam 4530-1998: về cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế. Qua tham khảo 
mô hình phân loại cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã được Bộ 
Thương mại phê duyệt và quy mô thiết kế phân loại cửa hàng xăng dầu của Tổng 
công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh dự 
kiến được phân làm 2 loại như sau:    

* Cửa hàng loại I: Ngoài dịch vụ bán lẻ xăng dầu các loại, khí hoá lỏng (LPG), 
khí nén (CNG) còn có thêm một số dịch vụ thương mại khác: 

- Vệ sinh và bảo dưỡng phương tiện. 

- Bán hàng nhu yếu phẩm, ăn uống, giải khát. 

- Bãi đậu phương tiện qua đêm và nhà nghỉ.  

Cửa hàng loại I bố trí từ 04 trụ bơm trở lên: có ít nhất 6 họng xuất, có 2 làn 
đường (hoặc cầu tàu) cho các loại phương tiện  vào xuất, nhập xăng dầu. Cửa hàng 
loại I bố trí trên các đường quốc lộ, đường liên tỉnh, đường sông lớn, các nơi xa khu 
vực dân cư, thích hợp cho các loại xe tải lớn dừng qua đêm.  
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* Cửa hàng loại II:  Ngoài dịch vụ bán lẻ xăng dầu, khí hoá lỏng (LPG), khí 
nén (CNG)  cửa hàng còn có thêm một số dịch vụ khác: 

- Vệ sinh và bảo dưỡng phương tiện. 

- Bán hàng ăn uống, giải khát. 

Cửa hàng loại II bố trí từ 04 trụ bơm trở lên: có ít nhất 6 họng xuất, có 1 hoặc 
2 làn đường cho các xe tải, xe khách hoặc  cầu tàu cho các loại phương tiện thuỷ vào 
mua hàng. 

Cửa hàng loại II bố trí tại các trục quốc lộ, đường tỉnh, cửa ngõ thành phố, thị 
xã, thị trấn, khu công nghiệp, đường sông chính.  

           Quy mô các hạng mục công trình: 

a) Đối với cửa hàng trên đường bộ. 

* Cửa hàng xăng dầu loại I. 

          Quy mô cửa hàng loại I như sau: 

          - Khu bể chứa: 04-5 bể chứa 25 m3 chứa các loại: Xăng, A95, xăng A92, 
Diezel và dầu lửa. Dự phòng phát triển trụ nạp khí LPG và CNG (dự phòng quỹ đất). 

          - Từ 04 trụ bơm trở lên: có ít nhất 6 họng xuất. 

          - Mái che trụ bơm có diện tích từ 215m2 trở lên. 

          - Văn phòng cửa hàng: bao gồm các gian: 

                   + Giao dịch. 

                   + Phòng làm việc, bảo vệ. 

                   + Trưng bày và bán mỡ nhờn. 

          - Hệ thống công nghệ hiện đại, khách hàng có thể kiểm tra được số lượng, 
phân biệt được chủng loại (màu sắc) của xăng dầu. 

          - Trạm biến áp hoặc máy phát điện (nếu cần). 

          - Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Giếng, bể, trạm bơm. 

          - Hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối với hệ thống chung. 

          - Đường bãi bêtông 1500 m2 trở lên. 

          - Nhà vệ sinh công cộng 50m2  trở lên. 

          - Dịch vụ rửa xe. 

          - Xưởng sửa chữa diện tích 162 m2 trở lên. 

          - Cửa hàng tự chọn có diện tích từ 135 m2 trở lên. 
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          - Nhà nghỉ, ăn uống diện tích chiếm đất 500 m2 trở lên. 

          - Tường rào. 

          - Biển trưng, biển báo. 

Nhu cầu về đất xây dựng: 

          - Mặt tiền: 50m trở lên. 

- Chiều sâu: 80m trở lên. 

- Diện tích mặt bằng ít nhất từ 4.000 m2 trở lên.  

- Diện tích xây dựng 1.100m2 trở lên. 

          * Cửa hàng loại II. 

          Ngoài việc bán các sản phẩm xăng dầu, cửa hàng loại II còn có thêm các dịch 
vụ thương mại với quy mô như sau: 

          - Khu bể chứa: 04-5 bể 15 - 25 m3 chứa các loại: Xăng A95, A92, diezel, và 
dầu lửa. Dự phòng phát triển (dự phòng quỹ đất) 02 bể 25 m3. 

          - Từ 04 trụ bơm trở lên: có ít nhất 6 họng xuất. 

          - Mái che trụ bơm có diện tích từ 200 m2 trở lên. 

          - Văn phòng cửa hàng gồm các gian: 

                   + Giao dịch. 

                   + Phòng nhân viên, bảo vệ. 

                   + Trưng bày và bán dầu mỡ nhờn. 

          - Hệ thống công nghệ như loại I. 

          - Trạm biến áp hoặc máy phát điện. 

          - Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Giếng, bể, trạm bơm. 

          - Hệ thống xử lý nước thải. 

          - Đường bãi bê tông 600-900m2. 

          - Nhà vệ sinh công cộng 40-50m2. 

          - Dịch vụ rửa xe. 

          - Xưởng sửa chữa có diện tích 140m2 trở lên.. 

          - Cửa hàng tự chọn có diện tích từ 120 m2 trở lên. 

          - Tường rào. 

          - Biển trưng, biển báo. 
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          Nhu cầu về đất xây dựng: 

          - Mặt tiền: 40-50 m. 

- Chiều sâu: 60 m trở lên. 

- Diện tích măt bằng ít nhất từ 2.400 m2 trở lên. 

- Diện tích xây dựng từ 550m2 trở lên. 

b) Đối với cửa hàng ven sông:  

Cửa hàng ven sông chỉ thống nhất một loại cửa hàng với các hạng mục công 
trình như sau: 

          - Khu bể chứa: 04-5 bể chứa 25 m3 chứa các loại: Xăng A95, xăng A92, Diezel 
và dầu lửa. Dự phòng phát triển (dự phòng quỹ đất) 02 bể 25 m3. 

          -  04 trụ bơm trở lên. 

-  Mái che trụ bơm có diện tích từ 120m2 trở lên. 

-  Cầu tàu. 

-  Bờ kè chống sạt lở dọc mặt tiền cửa hàng.   

          - Văn phòng cửa hàng, bao gồm các gian: 

                   + Giao dịch. 

                   + Phòng làm việc, bảo vệ. 

                   + Trưng bày và bán các sản phẩm mỡ nhờn. 

          - Hệ thống công nghệ hiện đại, khách hàng có thể kiểm tra được số lượng. 

          - Trạm biến áp hoặc máy phát điện (nếu cần). 

          - Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Giếng, bể, trạm bơm. 

          - Hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. 

          - Nhà vệ sinh công cộng 30m2  trở lên. 

          - Tường rào. 

          - Biển trưng, biển báo. 

         Nhu cầu về đất xây dựng: 

          - Mặt tiền: 50m trở lên. 

          - Chiều sâu: 40m trở lên. 

- Diện tích mặt bằng ít nhất từ 2.000 m2 trở lên.  

- Diện tích xây dựng 300m2 trở lên. 
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c/. Đối với cửa hàng xăng dầu trên sông: 

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên sông phải có địa điểm cố định, phương tiện 
dùng để làm cửa hàng phải được neo đậu cố định, chắc chắn, chống tràn dầu ra sông 
theo quy định. 

- Phương tiện nổi dùng làm cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải bảo đảm các tiêu 
chuẩn để vận chuyển xăng dầu, làm kho chứa xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền 
kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật. 

II. Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa 
bàn. 

1. Tiêu chí lựa chọn địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu 

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh, bổ sung 
ở các vị trí có điều kiện về địa lý, về kinh tế - xã hội khác nhau. Vì vậy các cửa hàng 
bán lẻ xăng dầu sẽ có sự khác nhau về diện tích xây dựng, quy mô cửa hàng và các 
dịch vụ kèm theo. Để đáp ứng được các nhu cầu của thị trường trên từng địa bàn 
huyện, thị xã; tại các vị trí được quy hoạch, nhà đầu tư sẽ nghiên cứu lựa chọn quy 
mô cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo các tiêu chí sau để thỏa thuận địa điểm xây dựng 
cửa hàng: 

+ Việc phát triển cửa hàng xăng dầu phải phù hợp quy hoạch phát triển kinh 
tế-xã hội, quy hoạch phát triển các ngành sản xuất kinh doanh và quy hoạch phát 
triển đô thị, quy hoạch giao thông của tỉnh và các địa phương; các cửa hàng xăng dầu 
không nằm trong khu dân cư tập trung, không nằm cạnh các công trình công cộng 
như: Nhà văn hoá, trường học, bệnh viện, kho tàng, bến xe, chợ...Không nằm ở khu 
vực đường cong, đường dốc, đầu cầu, nút giao thông có mật độ phương tiện lưu 
thông lớn, phức tạp… 

+ Thuận tiện cho việc mua hàng của các đối tượng tiêu thụ xăng dầu và nhập 
hàng của chủ cửa hàng xăng dầu. Có khả năng phát triển kinh doanh, tăng khối lượng 
hàng hoá bán ra, tăng lợi nhuận đảm bảo tích luỹ tái đầu tư mở rộng. 

+ Khoảng cách giữa các cửa hàng phải hợp lý và phục vụ tốt cho các nhu cầu. 

+ Cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và vệ 
sinh môi trường. 

+ Ưu tiên phát triển cửa hàng xăng dầu ở các vùng nông thôn, vùng sâu, xa.  

+ Bố trí hợp lý các cửa hàng xăng dầu trên các trục giao thông mới xây dựng 
trên địa bàn huyện, xã và các tuyến quan trọng của tỉnh.  

  Chọn địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu cần chú ý một số tiêu thức 
như: 

      + Chọn địa điểm trên nguyên tắc kế thừa: Các địa điểm đã quy hoạch phải đảm 
bảo yêu cầu về an toàn  PCCC, môi trường, an ninh trật tự… kiên quyết không phát 
triển cửa hàng mới tại những địa điểm không đạt yêu cầu theo quy chuẩn. 



QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN  CỬA HÀNG XĂNG DẦU TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 30

       + Địa điểm xây dựng mới:  

Các cửa hàng xăng dầu loại I được lựa chọn bố trí trên các trục đường quốc lộ. 

         Các cửa hàng xăng dầu loại II được lựa chọn bố trí trên các tuyến đường tỉnh, 
đường huyện, các khu công nghiệp, các vùng mới phát triển nhu cầu. 

        + Do yếu tố đặc trưng của ngành hàng xăng dầu và hoạt động theo cơ chế thị 
trường với nhiều thành phần kinh tế nên quy hoạch xây dựng cửa hàng xăng dầu là 
quy hoạch mở; không áp đặt toạ độ cố định cho các vị trí quy hoạch. Giải pháp xác 
định địa điểm quy hoạch là lựa chọn địa điểm thoả mãn tiêu chí trong phạm vi ấp, xã, 
tuyến đường... Vị trí xây dựng cụ thể do chủ doanh nghiệp lựa chọn trong phạm vi 
quy hoạch và được chính quyền xã và UBND huyện, thị chấp thuận tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh ngành hàng theo định hướng đã 
quy hoạch. Ngoài ra, trong trường hợp thật cần thiết yêu cầu bổ sung thêm điểm kinh 
doanh mới ngoài quy hoạch thì phải có sự thống nhất giữa UBND huyện, thị xã và 
Sở Công Thương; Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định 
điều chỉnh bổ sung quy hoạch. 

Về yêu cầu thiết kế kỹ thuật cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện nay thực hiện 
 thống nhất theo TCVN-4530-1998: cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế và QCVN 
07:2010/BXD  về các công trình hạ tầng đô thị. 

Về việc thể hiện địa điểm: Các địa điểm được quy hoạch xây dựng mới cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu, nhưng chưa được đầu tư xây dựng và các địa điểm được bổ 
sung, chỉ nêu đơn vị hành chính là xã, phường, thị trấn và tên các tuyến đường; 
không cần ghi cụ thể để thuận tiện cho các nhà đầu tư lựa chọn địa điểm phù hợp. 

Về khoảng cách giữa hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên các tuyến quốc lộ   căn 
cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, UBND 
tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND quy định khoảng cách 
tối thiểu giữa các cửa hàng xăng dầu. Do vị trí quy hoạch có tính linh động nên khi 
phê duyệt địa điểm xây dựng cửa hàng mới sẽ tuân thủ theo nguyên tắc ưu tiên theo 
thứ tự thời gian: trước, sau; nếu cùng thời điểm sẽ ưu tiên theo quy mô: lớn, nhỏ. 

  2. Quy hoạch địa điểm xây dựng và lựa chọn loại hình cửa hàng, quy mô xây 
dựng. 
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2.1. Theo tuyến đường giao thông. 
 S 
TT 

               Tên đường 
Quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến khác… 

CHXD 
hiện có 

Dự kiến 
phát 
triển 

Đến năm 
2020 

  Quốc lộ 22A ( đường xuyên Á) 18 0 18 

  Quốc lộ 22B 53 06 59 

  Tỉnh lộ 781 16  16 

  Tỉnh lộ 782 06  06 

  Đường Hồ Chí Minh( giai đoạn 2)  03 03 

  Tỉnh lộ 784 18 06 24 

  Tỉnh lộ 785 19 06 25 

  Tỉnh lộ 786 05 05 10 

  Tỉnh lộ 788 04  04 

  Tỉnh lộ 793 03 05 08 

  Tỉnh lộ 794 04 01 05 

  Tỉnh lộ 790  02 02 

  Đường ĐH 1  03 03 

  Đường ĐH 7  01 01 

  Hương lộ 20 (Lộc Ninh-Ninh Thọ)  03 03 

  Lộ 12B, xã Tân Bình,TX Tây Ninh  01 01 

  CHXD ven sông  17 17 

 Các xã biên giới 41 28 69 

 Các tuyến đường khác 122 25 147 

  Tổng cộng 309 112 421 

                                                                          Số liệu Dự kiến của đơn vị lập QH 

2.2. Theo khu kinh tế, khu du lịch 

        Các khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, khu du lịch núi Bà Đen, quần thể di 
tích lịch sử cách mạng Trung ương cục Miền Nam, khu du lịch hồ Dầu Tiếng, khu du 
lịch Ma Thiên Lãnh...hiện nay đã có các CHXD đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của 
dân cư và khách du lịch nên không phát triển thêm. Tuy nhiên, trong quá trình phát 
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triển nếu xét thấy cần thiết thì Ban QLKKT, khu Du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh 
quyết định sau khi thỏa thuận với Sở Công Thương.  

  2.3. Quy hoạch tổng hợp hệ thống cửa hàng xăng dầu theo địa bàn huyện, 
thị và toàn tỉnh. 

2.3.1. Đối với các cửa hàng đã có phải cải tạo và nâng cấp do chưa đảm bảo 
tiêu chuẩn theo quy định. ( 3)                                                                                                                                   

Phần lớn các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi xây dựng chưa 
có quy hoạch nên một số chủ đầu tư, do tự thiết kế không được phê duyệt, nên các 
hạng mục công trình xây dựng trong cửa hàng không đảm bảo yêu cầu theo tiêu 
chuẩn CHXD, một số cửa hàng vi phạm lộ giới do đường giao thông mới được nâng 
cấp mở rộng sau khi đã có cửa hàng. 

  Qua khảo sát kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cho 
thấy có tới 70% số cửa hàng  phải cải tạo và nâng cấp chủ yếu thuộc các dạng sau: 

- Mở rộng mặt bằng, hoặc điều chỉnh vị trí đặt trang thiết bị do vi phạm lộ 
giới. 

- Bổ sung các hạng mục công trình theo quy mô cấp loại đổi mới trang thiết bị. 

- Trang bị, bổ sung phương tiện phòng cháy chữa cháy mới. 

   - Cải tạo hệ thống xử lý xăng, dầu, nước thải, chống ô nhiễm môi trường, đảm 
bảo thông số Pb giới hạn trong không khí khu vực xung quanh theo TCVN-5937: 
1995 (trung bình 24 giờ = 0,005) 

+ Hướng xử lý đối với các cửa hàng phải nâng cấp, mở rộng như sau: 

2.3.1.1/ Cửa hàng thuộc phạm vi nội đô (các phường thuộc thị xã và thị trấn 
các huyện): 

a. Những cửa hàng có tổng diện tích đất dưới 300m2 (không kể diện tích đất 
xây dựng khu sinh hoạt cho công nhân và đường cho xe ra vào cửa hàng): cho phép 
tồn tại đến 31/12/2012 nhưng phải đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy và 
môi trường. Nếu sau 31/12/2012 không mở rộng được diện tích đất theo QCVN 
07:2010/BXD phải di dời hoặc chuyển đổi công năng.  

b. Đối với cửa hàng có tổng diện tích chiếm đất từ 300m2 trở lên (không tính  
diện tích đất xây dựng khu sinh hoạt cho công nhân vận hành cửa hàng và đường 
cho xe ra vào cửa hàng) được tiếp tục kinh doanh. Các cửa hàng này phải xây dựng 
tường ngăn cháy theo quy định về phòng cháy chữa cháy và đảm bảo về môi trường. 

- Tổng diện tích chiếm đất từ 300m2 đến dưới 500m2: chỉ được xây dựng cửa 
hàng loại 3 theo QCVN 07:2010/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-
BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng.  

                                         
(3) Xem danh sách trong phần phụ lục. 
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 - Tổng diện tích chiếm đất từ 500m2 đến dưới 1.000m2: chỉ được xây dựng 
cửa hàng loại 2.  

- Tổng diện tích chiếm đất từ 1.000m2 trở lên: Được xây dựng cửa hàng loại 1 
theo QCVN 07:2010/BXD.  

2.3.1.2/ Các cửa hàng xăng dầu còn lại (trên QL22 và các tuyến đường 
khác): 

a. Có tổng diện tích chiếm đất tối thiểu từ 1.200m2 trở lên (tính cả diện tích 
đất xây dựng khu sinh hoạt cho công nhân vận hành của cửa hàng và đường cho xe 
ra vào cửa hàng) được tiếp tục kinh doanh nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về 
phòng cháy chữa cháy và môi trường. 

- Tổng diện tích chiếm đất từ 1.200m2 đến dưới 2.400m2: chỉ được xây dựng 
cửa hàng loại 3 theo Quyết định số 85/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 của 
UBND tỉnh.  

 - Tổng diện tích chiếm đất từ 2.400m2 đến dưới 4.000m2: chỉ được xây dựng 
cửa hàng loại 2 theo Quyết định số 85/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 của 
UBND tỉnh.  

- Tổng diện tích chiếm đất từ 4.000m2 trở lên: được xây dựng cửa hàng loại 1 
theo Quyết định số 85/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 2004 của UBND tỉnh. 

b. Có tổng diện tích chiếm đất dưới 1.200m2: cho phép tồn tại đến 31/12/2012 
nhưng phải đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy và môi trường. Nếu sau 
31/12/2012 không mở rộng diện tích đất được tối thiểu bằng 1.200m2  phải di dời, 
hoặc chuyển đổi công năng. 

2.3.2. Quy hoạch CHXD xây dựng mới theo địa bàn huyện, thị. 

2.3.2.1- Thị xã Tây Ninh 

          Sau năm 2010 thị xã Tây Ninh sẽ là đô thị loại III. Quy mô dân số dự kiến vào 
năm 2010 là 150 ngàn người, năm 2020 sẽ là 230 ngàn người; với diện tích là 140,00 
km2. Hiện nay trên địa bàn thị xã có 45 CHXD; Khu nội thị có 18 CHXD đã đáp ứng 
đủ nhu cầu phục vụ sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của dân cư nên không phát triển 
thêm cửa hàng mới. Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn thị xã sẽ phát triển thêm 07 
CHXD tại các khu vực sau: 

  -  Xã Bình Minh: bổ sung mới 02 CHXD tại các vị trí sau: 

1. Tại khu vực Ấp Bàu Lùn 

2.  Đường Giồng Cà 

 -  Xã Ninh Thạnh: 02  CHXD:  

1. Lộ Bình Dương (Ninh Hòa) 

2. Ấp Ninh Lợi (Liên xã) 
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-  Xã Tân Bình: 01 CHXD tại khu vực gần UBND xã 

-  Xã Thạnh Tân: 01 CHXD trên đường 784 Ấp Thạnh Hiệp 

 -  Phường 1: 01 CHXD trên đường 786 giáp huyện Châu Thành  

 Đến năm 2020 dự kiến trên địa bàn thị xã Tây Ninh sẽ có 51 cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu. 

  2.3.2.2- Huyện Trảng Bàng  

Đến năm 2020 huyện Trảng bàng sẽ là đô thị loại IV, với vị trí khu trung tâm 
công nghiệp của tỉnh và là trung tâm dịch vụ trên tuyến đường xuyên Á. Vì vậy trên 
địa bàn huyện sẽ phát triển các cơ sở dịch vụ khu công nghiệp, giao thông, du lịch, 
văn hóa, lịch sử. Dự kiến đến năm 2020 Trảng Bàng sẽ 280 ngàn dân, trong đó dân 
cư đô thị chiếm 75%, diện tích của huyện là 340,23 km2. 

Hiện nay trên địa bàn huyện Trảng Bàng có 33 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng 
thêm 09 CHXD (trong đó: 02 CHXD ven sông) tại các khu vực sau: 

 -  Xã Bình Thạnh: 01 CHXD tại Ngã tư  Ấp Bình Phú  (đường 786)  

-  Xã Phước Chỉ : 02 CHXD tại: 

1. Ngã tư Truông Dầu   (đường 786) 

2.Ven sông Vàm cỏ đông (tại khu vực Ấp Phước Bình) 

 -  Xã An Hòa: 02 CHXD. 

1.Cầu Bình Thủy Ấp An Lợi 

 2.Cầu Hàng Ấp An Hội 

 - Xã Phước Lưu: 02 CHXD 

1. Ấp Phước Giang (Cửa hàng ven sông Vàm Cỏ Đông gần Cảng Bourbon). 

2. Gò Ngãi Ấp Phước Tân 

- Xã Lộc Hưng 

1. Ngã 3 Lộc Thành. 

- Xã Hưng Thuận. 

1. Ngã 3 Lộc Trị 

 Đến năm 2020 dự kiến trên địa bàn huyện Trảng Bàng sẽ có 42 cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu. 

 2.3.2.3- Huyện Gò Dầu  
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Theo quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Tây Ninh, đến năm 2020 thị trấn Gò 
Dầu sẽ là đô thị loại IV, có diện tích là 250,70 km2. Dân số năm 2010 sẽ là 150 ngàn 
người, năm 2020 là 200 ngàn người. 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 32 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 06 
CHXD (trong đó: 03 CHXD ven sông) như sau: 

  -  Xã Hiệp Thạnh.: 01 CHXD ven sông tại Ấp Đá Hàng. 

  -  Xã Phước Trạch: 02 CHXD  

1. Cửa hàng ven sông tại Ấp Xóm Mía 

2. Ấp Cây Nính. 

 -  Xã  Thạnh Đức: 02 CHXD  

1. Cửa hàng ven sông tại Ấp Bến Đình. 

2. Tại ấp Trà Vỏ. 

 -  Xã Phước Đông: 01 CHXD tại  Ấp Phước Đức B 

 Đến năm 2020 dự kiến trên địa bàn huyện Gò Dầu sẽ có 33 cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu. 

 2.3.2.4- Huyện Bến Cầu  

Theo quy hoạch tổng thể KT-XH của tỉnh Tây Ninh, đến năm 2020 Bến Cầu sẽ 
là thị xã thuộc tỉnh, là trung tâm kinh tế cửa khẩu, là đô thị cửa khẩu quốc tế nằm 
trên đường xuyên Á. Năm 2010 Bến cầu sẽ có 90 ngàn dân và đến năm 2020 sẽ là 
120 ngàn dân, dân cư đô thị chiếm 50%, diện tích 233,32 km2. 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 18 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 16 
CHXD (trong đó: 02 CHXD ven sông) như sau: 

-  Xã An Thạnh: 02 CHXD: 

1. Tại Ấp Bến (ven sông Vàm Cỏ Đông). 

2. 01 CH trên đường đi Bình Thạnh - Trà Cao tại ấp Voi. 

-  Xã Lợi Thuận: 02 CHXD: 

1. 01 CH Giáp ranh xã Tiên Thuận (tỉnh lộ 786) ấp Thuận Tây. 

2. 01 CH cặp tỉnh lộ 786 đi Long An. 

 -  Xã Long Thuận: 03 CHXD:  

1. Ngã 4 đường đi Long Hưng- cầu Thúc Múc. 

2. Gần cầu  Long Hưng. 

3. Ấp Long An xã Long Thuận. 
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 -  Xã Long Khánh: 02 CHXD  

1. Ấp Long Châu tỉnh lộ 786. 

2. Trên tuyến đường đi Long Khánh - Bàu Nổ tại ấp Long Thịnh. 

 -  Xã Long Chữ: 02 CHXD  

1. Gần ranh giới xã Long Vĩnh (tỉnh lộ 786). 

2. Đối diện đình Long Chữ Ấp Long Giao (tỉnh lộ 786) 

 -  Xã  Long Phước: 02 CHXD  

1. Ngã 3 Mã Đá Đỏ, Ấp Phước Trung 

2.  01 CH tại Ấp Long Tân. 

 -  Xã Tiên Thuận: 01 CHXD Tại  Bến Đình, Ấp B (ven sông VCĐ). 

-  Xã An Thạnh: 01 CHXD Tại Ấp Bến. 

 -  Xã Long Giang.: 02 CHXD: 

1.Tại Ngã 3 Cao Su đi cầu Gò Cầy. 

2.Tại Xã Long Giang có 01 Cửa hàng đang xây dựng tại ấp Cao Su đường 
Long Giang-Long Phước. 

 Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện Bến Cầu sẽ có 29 cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu. 

  2.3.2.5- Huyện Hòa Thành 

Đến năm 2010 dân số của huyện Hòa thành sẽ là 150 ngàn người và đến năm 
2020 sẽ là 170 ngàn; diện tích 83,12 km2, trên địa bàn huyện có 2 khu công nghiệp 
Bến Kéo và trường Hòa được bố trí các ngành công nghiệp chế biến hoa quả, lắp ráp 
điện tử, sản xuất các sản phẩm gang, nhôm, mây tre xuất khẩu. 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 45 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 16 
CHXD (có 04 CHXD ven sông) như sau: 

-  Xã Long Thành Trung: 02 CHXD. 

1. Đường Trần Phú  (Ấp Long Chí). 

2. Đường Nguyễn Chí Thanh (Ấp Long Chí). 

3. Quốc lộ 22B (ấp Long Trung). 

 -  Xã Long Thành Nam: 03 CHXD.  

1. Đường Nguyễn Chí Thanh  (Ấp Long Khương). 

2. Cửa hàng ven sông Vàm Cỏ Đông (Ấp Long Yên). 
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3. Cửa hàng ven sông (Ấp Long Bình). 

 - Xã Trường Đông: 02 CHXD. 

1. Đường  Nguyễn Lương Bằng, (Ấp Trường Đức). 

2. Cửa hàng ven sông  Vàm Cỏ Đông (tại khu vực Ấp Trường Đức). 

 - Xã Trường Tây: 02 CHXD. 

1. Đường Ngô Quyền. 

2. Cửa hàng ven sông Vàm Cỏ Đông (tại khu vực Ấp Trường Huệ) 

 - Xã Trường Hòa: 04 CHXD. 

1. Đường Trịnh Phong Đáng (Ấp Trường Thiện). 

2. Ngã 3 Cầu Trường Long đến giáp ranh xã Chà Là-DMC 

   3. Đường đi Cầu Bà Mai (ẤpTrường Xuân). 

4. Đường đi cầu Ông Hổ ấp Trường Cửu. 

- Xã Hiệp Tân:  

 1. Cửa hàng trên quốc lộ 22B đi cầu Nổi (tại khu vực ấp Hiệp Hoà). 

- Xã Long Thành Bắc  01 CHXD: 

 1. Trên đường đi Sân Cu (ấp Long Đại). 

  Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hoà Thành sẽ có 61 cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu. 

  2.3.2.6- Huyện Châu Thành 

Diện tích của huyện Châu Thành là 571,25 km2; dự kiến đến năm 2010 dân số 
sẽ là 130 ngàn người và đến năm 2020 sẽ là 150 ngàn. Trên địa bàn huyện có khu 
thương mại dịch vụ Phước Tân và khu công nghiệp Thanh Điền.  

Hiện nay trên địa bàn huyện có 31 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 24 
CHXD (trong đó: 05 CHXD ven sông) như sau: 

-  Xã Đồng Khởi: bổ sung  01 CHXD (tại khu vựcẤp Chòm Dừa). 

 -  Xã Thái Bình: 01 CHXD (tại khu vực Ấp Suối Muồn). 

 -  Xã An Cơ: 01 CHXD (tại khu vực Ấp Vịnh). 

 -  Xã Phước Vinh: 03 CHXD. 

1. Tại khu vực (Ấp Phước Hòa). 

2. Cửa hàng ven sông VCĐ tại Bến Băng Dung (Ấp Phước Lộc). 
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3. Tại ngã 3 đường vào Vàm Trảng Trâu (ấp Phước Trung). 

 - Xã Hảo Đước: 01CHXD ven sông Vàm Cỏ Đông (tại ấp Bến Trường) 

 - Xã Hòa Thạnh: 02 CHXD: 

 1. Tại Ấp Hiệp Phước. 

 2. Tại bến phà Cây Ổi CHXD ven sông Vàm Cỏ Đông (ấp Cây Ổi). 

 - Xã Thành Long: 02 CHXD: 

 1. Tại ấp Thành Nam. 

2. Tại cửa khẩu Phước Tân ấp Thành Trung. 

 -  Xã An Bình: 02 CHXD 

1. Ấp Thanh Bình. 

2. Ấp An Điền.  

 -  Xã Trí Bình: 03 CH XD:  

1. Ấp Tầm Long. 

2. Bến thủy nội địa CHXD ven sông Vàm Cỏ Đông (ấp Xóm Ruộng).  

3. Tại ngã 3 đường D14 An Cơ-Hảo Đước (ấp Tầm Long). 

 - Xã Long Vĩnh:  02 CHXD: 

 1. Tại Ấp Long Chẩn. 

2. Cửa hàng ven sông Vàm Cỏ Đông (gần cầu Gò Chai ấp Long Chẩn) 

 - Xã Thanh Điền: 03 CHXD: 

1. Tại ấp Thanh Phước. 

2. Ấp An Hoà. (giao lộ An Bình-Thanh Điền) 

3. Ấp Thanh Phước. ( giao lộ 786-An Bình- Thanh Điền). 

- Xã Ninh Điền: bổ sung 2 cửa hàng: 

1. Ấp Gò Nổi (cụm công nghiệp Ninh Điền). 

2. Tại ấp Bến Cừ (đường vào ĐBP 845- Làng Thanh Niên) 

- Xã Hoà Hội: bổ sung 01 cửa hàng: 

+ Tại ấp Hoà Bình (ngã 4 UBND xã cũ). 

 Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ có 53 cửa hàng 
kinh doanh xăng dầu. 
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2.3.2. 7- Huyện Dương Minh Châu 

Dự kiến đến năm 2010 dân số huyện Dương Minh Châu sẽ có 105 ngàn người 
và đến năm 2020 sẽ là 125 ngàn người; diện tích là 453,11 km2. 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 41 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 11 
CHXD (trong đó: 01 CHXD ven sông) như sau: 

 - Xã Suối Đá : 04 CHXD. 

1. Đường ĐH10 

2. Đường Suối Đá-Kedon 

3. Đường Suối Đá-Tân Châu. 

4. Đường 790 Nuối Bà 

 -  Xã Bến Củi: 01 CHXD trên đường 789 Ấp 01(ven sông Sài Gòn) 

 -  Xã Chà Là:  01 CHXD trên Đường Chà Là-Trường Hòa. 

 -  Xã Truông Mít: 02 CHXD . 

1.Trên Đường 784 ấp Thuận Tân 

2. Ấp Thuận An.  

 -  Xã Phước Minh: 02 CHXD. 

1. Đường 781 (Bờ hồ) 

2. Đường Phước Minh - Kênh Đông. 

 - Xã Lộc Ninh: 01 CHXD trên đường ĐH1 (nối dài) 

 Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu sẽ có 51 cửa 
hàng kinh doanh xăng dầu. 

 2.3.2.8- Huyện Huyện Tân Châu. 

Là huyện có thế mạnh về sản xuất vật liệu xây dựng và có diện tích đất trồng 
cao su lớn nhất tỉnh; trên địa bàn có nhà máy đường BourBon và máy sản xuất vật 
liệu xây dựng 60 ha. Đến năm 2020 dân số của huyện sẽ là 125 ngàn người, diện tích 
1.110,39 km2. 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 35 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 15 
CHXD như sau: 

-  Xã Tân Hưng : 02 CHXD. 

1. Đối diện Nhà máy đường BourBon 

2. Đường Bàu Vuông (giáp ranh huyện Dương  Minh Châu). 

-  Xã Suối Ngô: 02 CHXD. 
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1.  Ấp 1 (tỉnh lộ 794) 

2.  Ngã 3 Sóc Tà Em 

 -  Xã Tân Hòa: 02 CHXD. 

1.  Ngã 3 suối bà Chiêm 

2.  Ngã 3 Ấp Tân Thuận 

 -  Xã Tân Hội: 02 CHXD. 

1. Ngã 4 đường Thiện Ngôn-Tân hiệp 

2. Ấp Hội Tân (đường 785) 

 -  Xã Tân Phú: 01 CHXD tại Ấp Tân Thuận  (ngã 3 đường 793 vào nông  
trường Thạnh Bình). 

-  Xã Tân Hiệp: 01 CHXD tại Ấp Hội Thắng (ngã 3 đường 785 và đường 
Thiện Ngôn TL 793). 

 -  Xã Tân Thành: 02 CHXD. 

1. Ấp Tân Hiệp. 

2. Ấp Đồng kèn. 

-  Xã Tân Đông: 01 CHXD. 

1. Khu vực cửa khẩu Trạm I (đồn Biên phòng 819). 

-  Xã Tân Hà: 02 CHXD. 

1. Khu vực cửa khẩu trạm II, Đồn Biên phòng 821.  

  2. Ấp Tân Lâm (ngã 3 Xe cháy). 

Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tân Châu sẽ có 50 cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu. 

 2.3.2.9- Huyện Tân Biên. 

Đến năm 2010 dân số của huyện sẽ có khoảng 85 ngàn người và đến năm 2020 
sẽ có 100 ngàn người, diện tích 835,20 km2. Huyện Tân Biên có khu kinh tế cửa 
khẩu Xa Mát và 2 cụm công nghiệp Suối Cạn và Thanh Xuân. 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 29 CHXD. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 08 
CHXD như sau: 

-  Xã Thạnh Tây: 02 CHXD. 

1. Khu vực giáp ranh Thị trấn. 

2. Trên QL 22  (đầu sân bay Thiện Ngôn) 
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-  Xã Thạnh Bình: 01 CHXD tại Ấp Thạnh Tân. 

-  Xã Thạnh Bắc: 01 CHXD trên  Đường Thiện Ngôn –Tân Hiệp. 

-  Xã Trà Vong: 01 CHXD Tại khu vực Ấp Trà Hiệp 

-  Xã Mỏ Công: 01 CHXD Ngã 4 Ấp Thanh Xuân về xã Thạnh Bình. 

-  Xã Hòa Hiệp: 01 CHXD Ngã 4 chợ Hòa Hiệp đến cầu Suối Tre.  

-  Xã Tân Bình: 01 CHXD Ấp Tân Nam.  

Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tân Biên sẽ có 37 cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu. 

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 309 CHXD, từ nay đến năm 2020 dự 
kiến sẽ xây dựng mới 112 CHXD, như vậy tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn 
toàn tỉnh đến 2020 là 421 CHXD.  

2.4. Nhu cầu đất xây dựng. 
Số 
TT 

Loại 
Cửa hàng 

Số lượng 
cửa hàng 

Diện tích/CHXD 
 

Tổng 
diện tích 

01 Loại I 15 4.000m2 60.000m2 

02 Loại II 97 2.400m2 232.800m2 

Cộng 112  292.800m2 

 2.5. Tổng hợp hệ thống mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh. 

Số 
TT 

 
Huyện, thị xã 

CHXD 
hiện có 

CHXD xây mới CHXD 
năm 2020 2010-2015 2016-2020 

  1 Thị xã Tây Ninh 45 05 02 51 

2 H. Trảng Bàng 33 07 02 42 

3 H. Gò Dầu 32 04 02 33 

4 H. Bến Cầu 18 10 06 29 

5 H. Hòa Thành 45 09 07 61 

6 H. Châu Thành 31 10 14 53 

7 H. Dương M Châu 41 07 04 51 

8 H. Tân Châu 35 10 05 50 

9 H. Tân Biên 29 05 03 37 

Tổng cộng 309 67 45 421 
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 3. Khái toán nhu cầu vốn đầu tư và phân kỳ đầu tư.                                          

3.1. Khái toán vốn đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu. 

Bảng khái toán tổng vốn đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu 

theo quy hoạch  giai đoạn 2010 - 2020 

                                                                                                             ĐVT: Triệu đồng 

Loại cửa hàng xăng dầu Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Cửa hàng XD loại I 15 6.000 90.000 

Cửa hàng XD loại II 97 4.000 388.000 

Tổng cộng 112  478.000 
  
3.2. Phân kỳ vốn đầu tư. 
Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có khoảng 421 cửa hàng kinh 

doanh xăng dầu trong đó  xây dựng mới khoảng 112 cửa hàng. Dự kiến trong giai 
đoạn 2010-2015 sẽ xây dựng 67 CHXD, giai đoạn 2016 đến 2020 sẽ xây dựng 45 
CHXD. Tổng số vốn đầu tư dự kiến khoảng 478 tỷ đồng. Như vậy giai đoạn 2010 
đến 2015 sẽ đầu tư khoảng 286 tỷ đồng và giai đoạn 2016 đến 2020 sẽ đầu tư 192 tỷ 
đồng.  
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PHẦN THỨ TƯ 

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

I. Giải pháp về vốn đầu tư. 

Vốn đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu do các chủ đầu tư mở cửa hàng kinh 
doanh tự huy động và bố trí sử dụng. Đất để xây dựng cửa hàng trên từng địa bàn sẽ 
do chủ đầu tư tự sang nhượng. Trường hợp có đất công nhà nước sẽ cho thuê hoặc 
bán thông qua đấu giá theo quy định hiện hành. Thời gian thuê đất được xác định 
thống nhất và theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. 

 Đối với cửa hàng xây dựng mới: Các hạng mục công trình cơ bản phục vụ cho 
kinh doanh xăng dầu như: hệ thống bồn, bể chứa, trụ bơm, văn phòng, hệ thống 
PCCC, xử lý môi trường, nhà vệ sinh công cộng...phải hoàn thành trước khi đưa cửa 
hàng vào sử dụng. Các hạng mục khác như: xưởng sửa chữa, nơi vệ sinh phương 
tiện, cửa hàng mua sắm, cửa hàng ăn uống... tùy theo sự phát triển của nhu cầu người 
tiêu dùng, chủ cửa  hàng lựa chọn thời điểm đầu tư cho phù hợp tránh lãng phí vốn 
đầu tư; phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất chuyên dùng lần đầu ít nhất là 
1100m2. khi xây dựng các hạng mục công trình khác thì tiếp tục chuyển mục đích sử 
dụng đất tiếp theo tương ứng. 

II. Giải pháp về bố trí địa điểm, diện tích, khoảng cách xây dựng cửa hàng 
xăng dầu mới. 

a/ Xác định vị trí địa điểm: Do tính đặc thù của xăng dầu là mặt hàng kinh 
doanh có điều kiện, nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch, thương nhân đầu 
tư, kinh doanh trên cơ sở quy hoạch định hướng của nhà nước nhằm phục vụ ngày 
càng tốt hơn cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy 
địa điểm quy hoạch dự kiến xây dựng mới cửa hàng xăng dầu là địa chỉ mở, mang 
tính khu vực và vùng lân cận. Trong quy hoạch chỉ xác định vị trí tại ấp, xã, tuyến 
đường ... Vì vậy khi thương nhân có  nhu cầu xin mở cửa hàng phòng Công Thương 
huyện, phòng kinh tế thị xã có trách nhiệm thẩm định vị trí quy hoạch và đảm bảo 
khoảng cách tối thiểu cho phép theo quy định thì tham mưu cho UBND huyện, thị xã 
cho chủ trương mở cửa hàng xăng dầu.  

Riêng đối với địa điểm thuộc các xã  biên giới và trên đường quốc lộ. Sở Công 
Thương sẽ tham mưu trình UBND tỉnh cho chủ trương.  

Nhà nước khuyến khích thương nhân mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại 
các xã vùng nông thôn, vùng sâu nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và tiêu 
dùng của nhân dân. 

b/ Diện tích chiếm đất các cửa hàng xăng dầu mới: Cho phép  chủ đầu tư được 
co, giãn số đo mặt tiền và chiều sâu tối đa 10% nhưng tổng diện tích chiếm đất ít 
nhất là 4.000m2 đối với cửa hàng loại I và 2.400 m2 đối với cửa hàng hàng loại II. 

 c/ Khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu: Nếu đường không có dải phân 
cách cứng thì khoảng cách giữa 2 cửa hàng xăng dầu ít nhất phải đạt 01km (được 
giảm 05%). Nếu đường có dải phân cách cứng thì cửa hàng cùng phía cách nhau tối 
thiểu 01 km (được giảm 05%), cửa hàng khác phía không quy định khoảng cách.      
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III/ Giải pháp xử lý đối với những cửa hàng phải giải tỏa di dời; nâng cấp 
cải tạo. 

  Đối với những cửa hàng phải nâng cấp, cải tạo hoặc giải tỏa, di dời: Sở Công 
Thương phối hợp với Ủy ban nhân nhân các huyện, thị xã kiểm tra và xác định lại 
các hạng mục phải nâng cấp, cải tạo hoặc thuộc diện phải giải tỏa, di dời, chủ cửa 
hàng phải thực hiện trước 31/12/2012 và tất cả các cửa hàng phải đạt diện tích quy 
định theo cấp loại; 100% cửa hàng sử dụng trụ bơm điện tử để đong rót xăng dầu, có 
hố ga thu gom nước thải nhiễm xăng dầu và xử lý trước khi đưa ra môi trường.  

 Đến hết thời hạn nói trên Sở Công Thương đề nghị  UBND tỉnh thành lập đoàn 
kiểm tra liên ngành bao gồm Sở Công Thương, Sở Tài nguyên-Môi trường, Cảnh sát 
PCCC, Sở KHCN, Sở Giao thông Vận tải để kiểm tra nếu chủ cửa hàng không thực 
hiện đảm bảo đúng theo quy định sẽ tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh xăng dầu.  

IV. Giải pháp về công nghệ, môi trường và đảm bảo an toàn kho, cửa 
hàng kinh doanh xăng dầu. 

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, vì vậy các cửa hàng phải được 
xây dựng dựa trên thiết kế kỹ thuật chuyên ngành xăng dầu theo từng loại hình và 
quy mô đã được chuẩn hóa tại các bộ tiêu chuẩn quốc gia. Từ quầy hàng, trụ bơm, 
bồn chứa, hệ thống phòng cháy, hệ thống cấp thoát nước, đường ra vào cho phương 
tiện, khu vệ sinh … 

Phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật đối với cửa hàng xăng 
dầu. Con người là vốn quý vì vậy vấn đề an toàn và môi trường là hết sức quan trọng, 
cần phải đặt lên hàng đầu. 

1-. Giải pháp công nghệ. 

Nhập hàng: Xăng dầu được vận chuyển từ các kho đầu mối trong tỉnh  bằng xà 
lan, ghe chuyên dùng hoặc xe bồn  nhập vào các bồn chứa  qua hệ thống nhập kín 
bằng phương pháp tự chảy hoặc bơm đẩy. Mỗi bể chứa có một hệ thống nhập riêng 
biệt, tại hố van đầu bể, ống nhập được lắp đặt van chặn để bảo đảm an toàn khi vận 
hành. 

Xuất: Xăng dầu được hút từ bể chứa và xuất bán cho các phương tiện  qua trụ 
bơm, tại hố van đầu bể chứa, ống hút được lắp đặt các van chặn. Mỗi trụ bơm có một 
hệ thống xuất riêng biệt. 

Dự trữ và bảo quản: Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và chống tổn 
thất do bay hơi, xăng dầu được bảo quản trong bồn chứa chôn ngầm. Các bồn  chứa 
phải được chế tạo bằng thép được thử bền, thử kín, bọc chống gỉ.  

       Để đảm bảo an toàn cho bồn chứa, mỗi bồn chứa xăng dầu được lắp hệ thống 
van thở và bình ngăn tia lửa riêng biệt. 
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       Tự động hoá: Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai và phù hợp trình độ 
khoa học công nghệ của khu vực và thế giới, nhằm xây dựng cửa hàng xăng dầu an 
toàn, hiện đại, văn minh và đảm bảo uy tín đối với khách hàng, cửa hàng xăng dầu sẽ 
chọn dùng các thiết bị tự động hoá sau: 

Bán hàng: Chỉ dùng trụ bơm xăng dầu loại điện tử, có nút đặt tự động cấp hàng 
theo khối lượng hoặc số tiền mà khách hàng cần mua, đảm bảo được tính mở và sự 
tương thích trong tương lai. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng khi có  nhu cầu  thì  lắp đặt 
các thiết bị bán hàng bằng thẻ từ để phù hợp với yêu cầu hội nhập. 

Khu bồn bể: Sử dụng thiết bị đo mức xăng dầu tự động, có hiển thị tại chỗ và 
truyền dẫn tín hiệu về văn phòng  xử lý.  

Khu văn phòng cửa hàng: Lắp đặt mạng máy tính với phần mềm quản lý 
chuyên ngành để cập nhật số liệu nhập xuất, theo dõi báo cáo, xử lý quyết toán theo 
định kỳ. 

Tất cả các cửa hàng xăng dầu trong một hệ thống được nối mạng quản lý thống 
nhất thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo thông tin thông suốt, truyền dẫn đầy đủ 
các tư liệu, báo cáo và thông tin chỉ đạo cần thiết. Quản lý theo mạng sẽ giúp cho 
việc thống kê, báo cáo và chỉ đạo kinh doanh được thuận tiện, kịp thời và chính xác 
nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và phù hợp với xu thế phát triển chung của xã 
hội. 

  2- Giải pháp xây dựng. 

Tiêu chuẩn thiết kế: 

- Tiêu chuẩn phòng cháy cho nhà và công trình. TCVN 2622-1995 và TCVN 
5684-1992. 

- Thiết kế cửa hàng xăng dầu  TCVN 4530-1998. 

Cửa hàng xăng dầu loại I: Cửa hàng xăng dầu loại I phải có đầy đủ các chức 
năng của một trạm dịch vụ xăng dầu tổng hợp và được phát triển trên cơ sở quy mô 
của cửa hàng xăng dầu loại II. Khu vực nhà nghỉ, nhà ăn uống và bãi đỗ xe  được bố 
trí liên hoàn với khu vực bán xăng dầu và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện 
tạo thành một tổ hợp các công trình dịch vụ thống nhất. Tuy vậy, khu vực nhà nghỉ, 
nhà hàng ăn uống và bãi đậu phương tiện có thể được quản lý và hoạt động độc lập. 

Cửa hàng xăng dầu loại II: Chức năng của cửa hàng xăng dầu loại này là cung 
cấp các sản phẩm xăng dầu, hàng hóa nhu yếu phẩm và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa 
phương tiện. Cửa hàng tự chọn được bố trí hợp lý trong cùng một khu vực và được 
bố trí cạnh luồng ra vào của phương tiện. 
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Mái che trụ bơm được bố trí ở vị trí trung tâm khuôn viên cửa hàng, tạo các 
luồng đường ra vào cửa hàng thoáng rộng. Nhà giao dịch, bán hàng hợp khối với mái 
che trụ bơm, thuận tiện cho việc giao dịch. Cầu rửa xe độc lập được bố trí phía sau 
khối mái che và nhà văn phòng. 

Các hạng mục khác như: bồn bể đặt ngầm, trạm cấp nước sạch được bố trí cách 
xa với khu vực bán xăng dầu theo quy định hiện hành. 

3- Giải pháp kiến trúc:  

Các hạng mục kiến trúc của cửa hàng được thiết kế theo hướng tạo từng khối có 
chức năng cụ thể, với nhịp nhà và hình thức kiến trúc thống nhất. Các hạng mục này 
có thể được xây dựng một cách độc lập cũng như có khả năng kết hợp linh hoạt với 
nhau trong một công trình. Giải pháp này thích hợp với quá trình phát triển cửa hàng 
theo từng bước đầu tư, mang  tính điển hình hóa xây dựng cao. 

Sử dụng vật liệu khó cháy chủ yếu là bê tông cốt thép, gạch, đá, tôn kẽm và 
thép tấm các loại. Không sử dụng các loại vật liệu dễ cháy và dẫn cháy trong xây 
dựng công trình xăng dầu. Việc sử dụng các kết cấu bê tông cốt thép sẽ an toàn hơn 
khi có gió bão và tăng tuổi thọ công trình do ít bị ăn mòn so với kết cấu nhà thép tiền 
chế. 

Việc lựa chọn các giải pháp xây dựng sẽ được xác định trong dự án xây dựng 
từng công trình cụ thể. 

4- Giải pháp cấp điện. 

Phương án cấp điện: Lưới điện quốc gia đã được kéo đến hầu hết các địa 
phương trong tỉnh. Việc cung cấp điện cho các cửa hàng xăng dầu trên phạm vi toàn 
tỉnh nhìn chung thuận lợi. 

- Nguồn điện cung cấp cho các phụ tải của cửa hàng xăng dầu là lưới 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 

- Ở những nơi không có điện lưới quốc gia có thể sử dụng máy phát điện cỡ 
nhỏ, ống xả máy nổ phải có bộ dập tàn lửa và dây dẫn được bọc cách điện. 

Thiết kế: Hệ thống dây dẫn điện được sử dụng trong cửa hàng xăng dầu là các 
loại cáp ngầm chôn trong tường hoặc dưới đất, các loại thiết bị khác như công tắc, 
đèn, cầu dao... phải là thiết bị được bọc kín và cách điện tốt. Cấm tuyệt đối việc sử 
dụng các loại thiết bị hở như: cầu dao, công tắc, ổ cắm đặt gần trụ bơm xăng dầu. 

Cách 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 
chịu xăng dầu. 
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+ Cáp đặt ngầm trực tiếp trong lòng đất phải dùng loại cáp ruột đồng cách điện 
bằng nhựa tổng hợp chịu xăng dầu, có vỏ chì bảo vệ. Trường hợp không có vỏ chì 
bảo vệ khi đặt ngầm dưới đất phải được luồn trong ống nhựa tổng hợp hoặc đặt trong 
đường hào riêng được phủ cát kín và có nắp đậy. Cấm đặt cáp điện chung trong 
đường hào đặt ống dẫn xăng dầu.  

+ Tất cả các đường cáp đặt ngầm khi vượt qua đường giao thông, các hạng mục 
xây dựng và giao nhau với đường ống dẫn xăng dầu thì dây cáp phải được đặt 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 bảo vệ không được luồn 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 cửa hàng nhất thiết phải đặt trong ống bảo vệ; 
Khi nối hoặc chia nhánh dây dẫn, dây cáp phải dùng hộp nối dây và hộp chia dây 
phòng nổ. 

+ Đối với các bể chứa đặt nổi phải có hệ thống thu lôi chống sét đánh thẳng. Để 
chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện  yêu cầu các bể bằng thép phải hàn nối ít nhất 
mỗi bể 2 dây kim loại với hệ thống nối đất cảm ứng và chống tĩnh điện. Tại các vị trí 
nạp xăng dầu phải có dây nối đất chống tĩnh điện với các phương tiện nạp xăng dầu. 

 5- Giải pháp cấp nước. 

          Các cửa hàng xăng dầu đặt tại thị xã, các thị trấn, khu công nghiệp...có hệ 
thống đường ống cấp nước của các trạm cấp nước dân cư. Một số cửa hàng xăng dầu 
nằm xa khu dân cư và không có hệ thống cấp nước chung phải sử dụng nguồn nước 
từ các giếng nước ngầm.  

Các cửa hàng loại I, II, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cần có máy bơm hoặc 
tháp nước để cấp nước cho hệ thống chữa cháy, hệ thống nước sinh hoạt và đổ nước 
mui. 

 6- Giải pháp thoát nước và vệ sinh môi trường 

Mặt bằng xây dựng cửa hàng được san lấp và tạo độ dốc thoát nước tự nhiên. 
Mặt bằng cửa hàng xăng dầu không được láng bằng bêtông nhựa đường. 

      Nước thải được chia ra hai loại: không nhiễm xăng dầu và bị nhiễm xăng dầu.  

- Nước không bị nhiễm xăng dầu bao gồm: nước mưa trên nền, nước thải sinh 
hoạt được thải theo hệ thống hố ga, ống dẫn ra hệ thống thoát nước chung của khu 
vực.  

- Nước nhiễm xăng dầu bao gồm: nước vệ sinh mặt bằng, bãi đậu, rửa xe. Toàn 
bộ nước nhiễm xăng dầu được xử lý thông qua hệ thống lắng gạn cơ học hoặc bằng 
phương pháp hoá lý…, sau đó được kết nối với hệ thống thoát nước không nhiễm 
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xăng dầu và được thoát ra ngoài. Nước thải nhiễm xăng dầu phải được xử lý đạt tiêu 
chuẩn: TCVN 5945-1995. 

Khi nhập nhiên liệu hơi xăng dầu được thoát ra theo hệ thống van thở cao từ 3,5 
đến 4 m đảm bảo an toàn trong quá trình giao nhận. 

          Ngoài ra trong khuôn viên cửa hàng nên bố trí một số tiểu cảnh và hệ thống 
cây xanh nhằm điều hoà không khí và cải thiện môi trường. 

 7- Giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy.  

          Cửa hàng được trang bị các thiết bị chữa cháy ban đầu theo quy định tại TCVN 
5684-1992 như: Bình tạo bọt chống cháy, bình C02  xách tay, hố cát, bể nước, mền 
sợi, bao bố, xô, xẻng... Tường xây có bậc chịu lửa theo TCVN 2622-1995. 

  Các cửa hàng loại I, II, đều phải có tháp nước, máy bơm cấp nước cho hệ 
thống chữa cháy và bố trí các các họng cứu hoả xung quanh khu vực trụ bơm và 
trong phạm vi cửa hàng.  

Nếu CHXD có bán khí đốt hoá lỏng thì tại gian hàng khí đốt phải trang bị 
phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo quy định tại TCVN 6223-1996.  

Các biển báo về an toàn PCCC như: cấm lửa, cấm hút thuốc... phải đặt tại khu 
vực cửa hàng, bể chứa. 

Lắp đặt các biển hướng dẫn cho phương tiện ra vào. Có bảng nội quy cụ thể 
về an toàn PCCC. Các dụng cụ chữa cháy phải đặt ở xa những nơi dễ phát cháy; 
nhưng phải đảm bảo yêu cầu dễ thấy và dễ lấy.  

V. Các chính sách nhằm đảm bảo thực hiện các giải pháp thực hiện quy 
hoạch. 

1/ Chính sách ưu đãi vốn đầu tư: Chủ đầu tư xây dựng cửa hàng mới, nâng cấp 
cải tạo cửa hàng xăng dầu và những cửa hàng trong diện phải di dời được vay vốn 
đầu tư tại ngân hàng thương mại. 

2/ Chính sách về đất đai: Đất xây dựng mới, mở rộng cửa hàng xăng dầu do 
chủ đầu tư tự sang nhượng; trường hợp có đất công nhà nước sẽ giải quyết cho chủ 
đầu tư thuê; giá cả và thời gian cho thuê tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai 
hiện hành. 

 Cho phép chủ đầu tư cửa hàng xăng dầu chuyển mục đích sử dụng đất theo 
phân kỳ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình (chuyển lần đầu tối thiểu từ 
1100m2 ).              

3/ Chính sách đối với cửa hàng phải di dời, giải tỏa: Đối với cửa hàng trong 
diện bắt buộc phải di dời giải tỏa hoặc chủ cửa hàng muốn di dời đến vị trí mới thì 
chủ cửa hàng được ưu tiên lựa chọn địa điểm trong quy hoạch đã được UBND tỉnh 
phê duyệt.   
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VI/ Tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch 

1/ Các Sở, Ban, Ngành tỉnh: 

Với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về 
hoạt động thương mại và quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh, do vậy Sở Công 
Thương là đầu mối chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện “ Quy hoạch hệ 
thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thời kỳ đến năm 2020”. 

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương sẽ tổ chức công bố nội 
dung quy hoạch theo quy định. Thông báo cụ thể các vị trí dự kiến phát triển cửa 
hàng mới và những cửa hàng chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh xăng dầu cần 
phải khắc phục, điều chỉnh.  

Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành có liên quan trong 
quá trình quản lý tổ chức thực hiện quy hoạch: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
nguyên-Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Cảnh sát PCCC... Sự phối 
hợp này nhằm đảm bảo tính pháp lý và đồng bộ hóa trong quá trình thực hiện quy 
hoạch. 

Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với chính quyền các địa phương trong 
tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để dành quỹ đất xây dựng cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu. 

Sở Xây dựng: Hướng dẫn cấp phép xây dựng cho các cửa hàng kinh doanh 
xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và QCVN 
07:2010/BXD. Thẩm định thiết kế các hạng mục công trình theo tiêu chuẩn nhà nước 
quy định. 

Ngành Giao thông vận tải: Xác định địa điểm, chỉ giới quy định trên các tuyến 
giao thông. Hướng dẫn thủ tục đấu nối vào đường giao thông, xem xét cấp phép sử 
dụng bến thủy nội địa đối với cửa hàng xăng dầu ven sông theo thẩm quyền... tạo 
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn thành thủ tục trước khi xây dựng.  

Sở Khoa học và Công nghệ: kiểm định hệ thống đo lường, phối hợp với các 
ngành thường xuyên kiểm tra chất lượng, đo lường trong kinh doanh xăng dầu. 

Cảnh sát PCCC: Thỏa thuận thiết kế xây dựng, thiết kế hệ thống PCCC đối với 
các cửa hàng đã được cấp phép xây dựng. Thường xuyên phối hợp với các ngành có 
liên quan kiểm tra an toàn PCCC đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. 

2/ UBND các huyện và thị xã:  

- Xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt địa điểm theo đúng quy hoạch và các 
quy định hiện hành, theo dõi tình hình phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên 
địa bàn; Giao cho phòng Công Thương hoặc phòng Kinh tế thường xuyên báo cáo về 
Sở Công Thương tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu và thực hiện quy hoạch 
trên địa bàn huyện, thị xã. 

- Phối hợp với Sở Công Thương và các ngành chức năng của tỉnh xử lý hoặc đề 
xuất với UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với những vấn đề phát sinh trong quá 
trình triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu. 
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  VII. Kết luận 

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược do nhà nước thống nhất quản lý, có ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và an toàn tính mạng 
và tài sản của nhân dân. Do tầm quan trọng của mặt hàng xăng dầu nên nhà nước còn 
độc quyền quản lý và chỉ cho phép một số doanh nghiệp được kinh doanh xuất nhập 
khẩu xăng dầu. Việc kinh doanh bán lẻ xăng dầu do các thành phần kinh tế cùng 
tham gia ở thị trường trong nước và đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan 
quản lý nhà nước. 

Do nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và việc bùng 
phát các phương tiện giao thông cá nhân nên trong những năm gần đây, các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đã đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
một cách ồ ạt và đa dạng, tuy có những mặt tích cực như cung ứng đủ và thuận tiện 
cho nhu cầu tiêu dùng, góp phần xóa bỏ độc quyền trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu 
của các DNNN, huy động được vốn đầu tư của các thành phần kinh tế. Nhưng do quá 
trình hình thành và phát triển tự phát nên hệ thống kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh 
miền Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng đã bộc lộ nhiều thiếu sót 
bất cập, biểu hiện trước hết là sự mất cân đối về số lượng cửa hàng so với nhu cầu 
thực tế. 

Việc xây dựng quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh 
đến năm 2020 sẽ góp phần thực hiện tốt việc phát triển cơ sở hạ tầng thương mại 
nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của các đối tượng tiêu 
dùng trong xã hội, giải quyết các đòi hỏi của Doanh nghiệp, việc xây dựng mới các 
cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo xu hướng từng bước thực hiện yêu cầu về văn 
minh, hiện đại và phù hợp với các quy định hiện hành trong kinh doanh xăng dầu, 
góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương trong thời gian tới. 

Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 
thay thế các Quyết định số 85/QĐ-UB ngày 05/02/2004 và Quyết định số 
12/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 trên cơ sở  mang tính kế thừa, chọn lọc có điều 
chỉnh một số cửa hàng chưa đúng với quy định hiện hành và có lộ trình cải tạo, nâng 
cấp, mở rộng các cửa hàng hiện có, bổ sung quy hoạch mới 112 điểm với 15 cửa hàng 
loại I và 97 cửa hàng loại II, trong đó quy hoạch cửa hàng trên các tuyến giao thông 
đường sông, các khu vực có tiềm năng phát triển, nhất là đối với khu đô thị công 
nghiệp mới và các địa bàn nông thôn. Đồng thời giải quyết được cân đối trên địa bàn 
và làm cơ sở cho việc đấu nối giao thông. Tạo được chính sách, điều kiện thuận lợi 
cho Doanh nghiệp phát triển. 
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TRÍCH QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN 07: 2010BXD 

CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ 

6.2. Hệ thống các trạm xăng dầu đô thị 

6.2.1. Phân cấp các trạm xăng dầu 

1) Căn cứ vào dung tích chứa xăng dầu, trạm xăng dầu được phân cấp theo qui 
định tại bảng 6.1: 

                             Bảng 6.1. Phân cấp trạm xăng dầu 

 

Cấp trạm xăng dầu 

 

Tổng dung tích, m3 

 

1 > 61 - 150 

 

2 16 - 61 

 

3 3 <16 

 

 

2) Xây dựng các trạm xăng dầu trong đô thị có dung tích lớn hơn 150m3 phải được 
thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền. 

6.2.2. Vị trí xây dựng trạm xăng dầu 

1) Khoảng cách an toàn từ tường rào trạm xăng dầu đến chân các công trình công 
cộng tụ họp đông người (trường học, công trình thể thao, nhà hát, chợ và các công 
trình công cộng tương tự), di tích lịch sử - văn hóa tối thiểu là 100m, đến chân các 
công trình công cộng khác tối thiểu là 50m; 

2) Khoảng cách giữa các trạm xăng dầu liền kề nhau tối thiểu là 300m. 

3) Trạm xăng dầu có kèm theo các dịch vụ khác như căng tin, rửa xe, vệ sinh công 
cộng thì các công trình dịch vụ này phải cách khu vực bể chứa và cột bơm xăng dầu ít 
nhất là 10 m. 

4) Diện tích đất tối thiểu của các trạm xăng dầu được quy định tại bảng 6.2. 
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                     Bảng 6.2. Diện tích đất tối thiểu của một trạm xăng dầu 

 

Cấp của trạm xăng dầu 

 

Diện tích đất, (m2) 

 

1 3.000 (1.000) 

2 2.000 (500) 

3 1.000 (300) 

 

Chú thích: Trị số ghi trong dấu ngoặc ( ) dùng cho nội đô. Diện tích chiếm đất 
nêu trong bảng trên 

không kể đến diện tích đất xây dựng khu sinh hoạt cho công nhân vận hành của 
trạm và đường cho xe ra vào trạm. 

5) Đối với các công trình nhà ở và các công trình xây dựng khác tương tự xung 
quanh trạm xăng dầu (không kể nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình 
công cộng) có bậc chịu lửa bậc I, II, nếu mặt tường về phía trạm xăng dầu là tường 
ngăn cháy (chiều cao của tường ngăn cháy tối thiểu là 2,2 m) thì khoảng cách an toàn 
từ công trình đó đến tường rào trạm xăng dầu không qui định. 

6) Chiều rộng đường trong trạm xăng dầu phải đảm bảo thuận tiện cho hoạt động 
xuất nhập hàng. 

6.2.3. Nhà của trạm xăng dầu 

1) Kết cấu xây dựng nhà của trạm xăng dầu phải có bậc chịu lửa tối thiểu là bậc II; 

2) Nếu trạm xăng dầu có gian bán khí hóa lỏng thì khoảng cách phòng cháy chữa 
cháy của trạm phải đáp ứng cả quy định phòng cháy chữa cháy đối với trạm khí đốt. 

6.2.4. Bể chứa xăng dầu 

1) Bể chứa xăng dầu không được đặt trong hoặc dưới các gian nhà bán hàng của 
trạm; 

2) Bể chứa xăng dầu đặt ngầm phải có biện pháp chống đẩy nổi, khi bị ngập lụt; 

3) Bể chứa xăng dầu đặt ngầm dưới mặt đường xe chạy phải áp dụng các biện 
pháp bảo vệ kết cấu bể. 
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4) Bể chứa xăng dầu đặt ngầm phải được bọc chống gỉ, bể đặt nổi phải được sơn 
bảo vệ. 

5) Bể chứa xăng dầu đặt nổi trên mặt đất phải có đê ngăn cháy phù hợp với các yêu 
cầu sau: 

- Đê phải được xây dựng bằng vật liệu không cháy; 

- Độ cao đê tối thiểu là 0,5m; 

- Khoảng cách từ mép bể hình 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 có ích của đê không được nhỏ hơn dung tích bể chứa lớn nhất. Mức 
xăng tràn ra trong đê khi có sự cố phải thấp hơn mặt đê 0,1m; 

- Khi một bể chứa cấp xăng dầu cho nhiều cột bơm thì mỗi cột bơm phải có đường 
ống hút riêng biệt. 

- Bể chứa xăng dầu phải được lắp van thở và thiết bị ngăn lửa. 

6.2.5. Đường ống công nghệ 

1) Đường ống dẫn sản phẩm xăng dầu trong trạm xăng dầu phải được chế tạo từ 
vật liệu chịu xăng dầu và không cháy. 

2) Liên kết giữa các ống dẫn đặt nổi trên mặt đất bằng phương pháp hàn, bằng ren 

hoặc bằng mặt bích. Liên kết giữa các ống đặt ngầm chỉ bằng phương pháp hàn. 

3) Trường hợp đường ống công nghệ trong trạm xăng dầu đặt ngầm trong đất hoặc 
đặt trong mương, hào thì xung quanh ống phải chèn chặt bằng cát. Chiều dày lớp chèn 
tối thiểu bằng 15cm. 

4) Đường ống công nghệ đi song song với nhau phải đặt cách nhau ít nhất bằng 1 
lần đường kính ống. Đối với đường ống liên kết bằng mặt bích đặt song song, khoảng 
cách giữa các ống ít nhất bằng đường kính mặt bích cộng thêm 3cm.  

5) Đường ống công nghệ phải được bảo vệ chống ăn mòn. 

6) Đường ống công nghệ tại các khu vực ô tô qua lại, phải được đặt trong ống lồng 
đặt ngầm hoặc trong mương, hào chèn cát có nắp. Hai đầu ống lồng phải được chèn 
kín bằng vật liệu không cháy. Độ sâu chôn ống phải đảm bảo không ảnh hưởng tới độ 
bền của toàn bộ hệ thống đường ống. Đường ống công nghệ qua đê phải được đặt 
trong ống lồng và chèn bằng vật liệu không cháy. 

6.2.6. Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường 

1) Trạm xăng dầu phải được cung cấp đủ nước sinh hoạt và nước chữa cháy. 
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2) Nước thải của trạm xăng dầu trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của đô 
thị hoặc khu dân cư phải được làm sạch phù hợp với yêu cầu của nơi tiếp nhận. 

3) Chỉ được phép nối hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước mưa vào sau khi công 
trình làm sạch nước thải nhiễm bẩn xăng dầu. 

4) Hệ thống rãnh thoát nước mưa trong khu bể chứa xăng dầu nổi được phép làm 
kiểu hở. Vật liệu của hệ thống thoát nước là vật liệu không cháy. 

TRÍCH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4530:1998 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU-YÊU CẦU THIẾT KẾ  

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 

 Tên hạng mục công trình 
Loại nguy hiểm 
cháy nổ (TCVN 

5334-1991) 

1. Khu vực bể chứa xăng dầu, họng nạp, van thở và cột bơm N-1c 

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 

- Ngoài nhà 

  

C-1 

C-2  

 Chú thích: 

1. N: là ký hiệu nguy hiểm nổ. 

2. C: là ký hiệu nguy hiểm cháy. 
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 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 cách an toàn từ cột bơm và cụm bể ranh giới của công 
trình ngoài khu vực của cửa hàng: 

                                                                                  Đơn vị tính bằng mét  

 

 

 

Hạng mục xây dựng 

 

 

Khoảng cách an toàn 

Cửa hàng cấp 1 Cửa hàng cấp 2 Cửa hàng 
cấp 3 

Cột bơm 
và cụm bể 
chứa đặt 

ngầm 

Cột bơm và 
cụm bể chứa 

đặt nổi 

Cột bơm và 
cụm bể 

chứa đặt 
ngầm 

Cột bơm 
và cụm 
bể chứa 
đặt nổi 

Cột bơm 
và cụm bể 

chứa  
đặt ngầm 

Nơi sản xuất có phát lửa hoặc 
tia lửa 

30 30 25 25 18 

Công trình công cộng 50 50 50 50 50 

Công trình dân 
dụng và các công 
trình xây dựng khác 
ngoài cửa hàng 

  

  

Bậc 
chịu 
lửa 

  

  

I; II      12          15         6      12        5 

III 15 20 12 15 10 

VI; 
V 

20 25 14 20 14 

- Đường dây điện trên  cột 

- Đường dây thông tin quốc gia 
trên cột 

1,5 chiều cao cột 

  

1,5 chiều cao cột 

  
1,5 chiều 
cao cột 
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 Bảng 4 - Khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng 

                                                                                    Tính bằng mét 

Hạng mục Bể chứa đặt 
ngầm 

Bể chứa đặt 
nổi Cột bơm Khu bán hàng 

Bể chứa đặt ngầm 0,5 - Không quy 
định 2 

Bể chứa đặt nổi - 0,8 8   8 

Họng nạp kín Không quy 
định 

Không quy 
định 

Không quy 
định 3 

Cột bơm Không quy 
định 8 Không quy 

định Không quy định 

Các hạng mục xây dựng 
khác 5 10 5 5 

Bảng 5- Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu 

  

Tên hạng mục cửa hàng 
Bình bột (cái) 

 
Cát   
(m3) 

Xẻng 

(cái) 

Chăn 
sợi 

(cái) 

Phuy hoặc 
bể nước 200 

lít 

  >=25kg  >=4kg         

1. Cụm bể chứa cửa hàng cấp 1, 2 1 2 2 4 4 2 

2. Cụm bể  chứa cửa hàng cấp 3 1 1 1 2 2 1 

3. Cột bơm xăng dầu và nơi nạp xăng 
dầu  

- 2 - -  1 1 

4. Nơi tra dầu mỡ - 1 - - - - 

5. Nơi bán dầu nhờn và các sản phẩm 
khác 

- 2 - - 1 1 

6. Phòng giao dịch bán hàng - 1 - - - - 

7. Phòng bảo vệ - 2 - - - -  

8. Máy phát điện trạm biến thế 1   - - - - - 
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BẢNG TỔNG HỢP 
“ ĐỊA ĐIỂM QUY HOẠCH  XÂY DỰNG  CỬA HÀNG KINH DOANH                  

XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020” 
 

 

TT ĐƠN VỊ 
 HÀNH CHÍNH 

SỐ 
LƯỢNG 

CỬA 
HÀNG 

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 
THUỘC 

KHU 
VỰC 

Loại 

I. H. Trảng Bàng 09      

1 Xã Bình Thạnh 01 1- Ngã tư  Ấp Bình Phú  (đường 
786) 

Biên giới 2 

2 
  Xã Phước Chỉ 02 

  1- Ngã tư Truông Dầu (đường 
786) 
  2- Tại khu vực Ấp Phước Bình  
(ven sông Vàm Cỏ Đông) 

Biên giới 
Ven sông 

2 
1 

3 Xã An Hòa 02 1- Cầu Bình Thủy Ấp An Lợi 
2- Cầu Hàng Ấp An Hội 

Nội địa 
Khu CN 

2 
2 

4 
Xã Phước Lưu 02 

1-Ấp Phước Giang (gần Cảng 
Bourbon) 
2-  Gò Ngãi Ấp Phước Tân 

Ven sông 
Nội địa 

1 
2 

5 Xã Lộc Hưng 01 1- Ngã 3 Lộc Thành Nội địa 2 

6 Xã Hưng Thuận 01 1- Ngã 3 Lộc Trị Nội địa 2 

II H. Bến Cầu 16     

1 
 Xã An Thạnh 02 

1.Tạ Ấp Bến(ven sông Vàm Cỏ 
Đông). 
2. CH trên đường đi Bình Thạnh-
Trà Cao (tại ấp Voi). 

Ven sông 
Nội địa 

1 
2 

2 Xã Lợi Thuận 02 
1.CH Giáp ranh xã Tiên Thuận 
 (tỉnh lộ 786 ấp Thuận Tây). 
2- Cập tỉnh lộ 786 đi Long An 

Biên giới 
 

Biên giới 

2 
 
2 

3 Xã Long Thuận 03 

1- Ngã 3 đường đi Long Hưng-
cầu Thúc Múc. 
2- Ngã 3 xã đường đi Long An. 
3- Ấp Long An 

Biên giới 
 

Biên giới 
Biên giới 

2 
 
2 
2 

4 Xã Long Khánh 02 
1-Trên tuyến đường đi Ấp Long 
Thịnh. 
2- Tỉnh lộ 780-Ấp Long Châu. 

Biên giới 
 

Biên giới 

2 
 
2 

5 Xã Long Chữ 02 

1- Gần ranh giới xã Long Vĩnh  
(tỉnh lộ 786). 
2- Đối diện đình Long Chữ  Ấp 
Long Giao (tỉnh lộ 786) 

Nội địa 
 

Nội địa 

2 
 
2 
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6 Xã Long Phước 
 02 

1- Ngã 3 Mã đá đỏ  Ấp 
PhướcTrung  
2-  Ấp Long Tân 

Biên giới 
Biên giới 

2 
2 

7 Xã Tiên Thuận 01 1- Ấp B Bến Đình  
(ven sông Vàm Cỏ Đông) Ven sông 1 

8 Xã Long Giang 01 1- Ngã 3 cao su đi cầu  Gò Cầy. Nội địa 2 

III H. Tân Châu 15     

1 Xã Tân Hưng 02 

1- Đối diện Nhà máy đường 
BouBon 
2-  Đường Bàu Vuông  
(gíáp ranh  huyện DMC) 

Nội địa 
Nội địa 

2 
2 

2 Xã Suối Ngô 02 1-  Ấp 1 (tỉnh lộ 794) 
2-  Ngã 3 Sóc Tà Em 

Biên giới 
Biên giới 

2 
2 

3 Xã Tân Hòa 02 1-  Ngã 3 Ấp Trảng Trai 
2-  Ngã 3 Ấp Tân Thuận 

Biên giới 
Biên giới 

2 
2 

4 Xã Tân Hội 02 
1-  Ngã 4 đường 793  
(Thiện Ngôn-Tân hiệp) 
2-  Ấp Hội Tân (đường 785) 

Nội địa 
 

Nội địa 

2 
 
2 

5 Xã Tân Phú 01 
1- Ấp Tân Thuận  (ngã 3 đường 
793 vào Nông trường Thạnh 
Bình). 

Nội địa 
 2 

6 Xã Tân Hiệp 01 
1- Ấp Hội Thắng (ngã 3 đường 
785 và đường Thiện Ngôn-
đường 793). 

Nội địa 
 2 

7 Xã Tân Thành 02 1- Ấp Tân Hiệp. 
2- Ấp Đồng kèn. 

Nội địa 
Nội địa 

2 
2 

8 Xã Tân Hà 02 
1- Khu vực cửa khẩu trạm II, 
Đồn Biên phòng 821.  
2- Ấp Tân Lâm (ngã 3 Xe cháy). 

Biên giới 
 

Biên giới 

  2 
 

 2 

9 Xã Tân Đông 01 1- Khu vực cửa khẩu Trạm I  
(đồn Biên phòng 819). 

Biên giới 
 

2 

IV  H.Châu Thành 24 
    

1  Xã Đồng Khởi 01   1- Ấp Chòm Dừa Nội địa 2 

2 Xã Thái Bình 01 1- Ấp Suối Muồng   Nội địa 2 

3 Xã An Cơ 01 1- Ấp Vịnh. Nội địa 2 

4 

 

 Xã Phước Vinh 03 

1- Ấp Phước Hòa 
2- Bến Băng Dung  
(Ấp Phước Lộc ven sông VCĐ) 
3. Tại ngã 3 đường vào Vàm Trảng 
Trâu ấp Phước Trung. 

Biên giới 
Ven sông 

 
Nội địa 

2 
1 
 
2 
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5 Xã Hảo Đước 01 1- Ấp Bến Trường  
(ven sông Vàm Cỏ Đông) 

Ven sông 2 

6 Xã Hòa Thạnh 02 
1.Ấp Hiệp Phước. 
2. Tại bến phà Cây Ổi ấp Cây Ổi 
(ven sông Vàm Cỏ Đông). 

Biên giới 
Ven sông 

2 
2 

7 
Xã Thành Long 02 

1. Tại ấp Thành Nam. 

2. Tại cửa khẩu Phước Tân ấp 
Thành Trung 

Biên giới 

Biên giới 

2 

2 

8 Xã An Bình 02 1- Ấp Thanh An. 
2- Ấp An Bình 

Nội địa 
Nội địa 

2 
2 

 

9 Xã Trí Bình 03 

1- Ấp Tầm Long. 
2- Bến thủy nội địa (Ấp Xóm 
Ruộng ven sông VCĐ). 
3. Tại ngã 3 đường D14 An Cơ-
Hảo Đước, ấp Tầm Long. 

Nội địa 
Ven sông 

 
Nội địa 

2 
2 
 
2 

10 Xã Long Vĩnh 02 
1.Ấp Long Chẩn 
2.Cửa hàng ven sông VCĐ gần 
cầu Gò Chai ấp Long Chẩn. 

Nội địa 
Ven sông 

2 
2 

11 
Xã Thanh Điền 03 

1.Ấp Thanh Phước 
2.Ấp An Hoà.  
(giao lộ An Bình-Thanh Điền) 
3.Ấp Thanh Phước.  
(giao lộ 786-An Bình- Thanh 
Điền). 

Nội địa 
Nội địa 

 
Nội địa 

2 
2 
 
2 

12 Xã Ninh Điền 02 

1. Ấp Gò Nổi  
(cụm công nghiệp Ninh Điền). 
2. Tại ấp Bến Cừ (đường vào 
ĐBP 845- Làng Thanh Niên) 

Biên giới 
 

Biên giới 

2 
 
2 

13 Xã Hoà Hội 01 
+ Tại ấp Hoà Bình  
(ngã 4 UBND xã cũ). 

Biên giới 2 

V Huyện Hòa Thành 16     

 
 
1 Xã Long Thành Trung 03 

1- Đường Trần Phú-QL22  
(Ấp Long Chí). 
2- Đường Nguyễn Chí Thanh  
(Ấp Long Chí). 
3. Quốc lộ 22B (ấp Long Trung). 

Nội địa 
 

Nội địa 
 

Nội địa 

1 
 
2 
 
1 

 
 
2 Xã Long Thành Nam 03 

1- Đường Nguyễn Chí Thanh 
(Ấp Long Khương) 
2- Ấp Long Bình (ven sông 
VCĐ) 
3- Ấp Long Yên (ven sông 
VCĐ) 

Nội địa 
 

Ven sông 
Ven sông 

2 
 
1 
1 

3 Xã Trường Đông 02 
1- Đường Nguyễn Lương Bằng  
(Ấp Trường Đức). 
2- Cầu Đôi Ấp Trường Đức  

Nội địa 
 

Ven sông 

  2 
 

  2 
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(ven sông VCĐ)  
4 

Xã Trường Tây 02 

1- Ấp Trường An.-Đường Ngô 
Quyền 
2- Ấp Trường Huệ  
(ven sông Vàm Cỏ Đông) 

Nội địa 
 

Ven sông 

2 
 
2 

 

5 Xã Trường Hòa 

 
04 

1- Đường Trịnh Phong Đáng  
(Ấp Trường Thiện) 
2- Ngã 3 Cầu Trường Long đến 
giáp ranh xã Chà Là - DMC. 
3- Đường Cầu Bà Mai 
(ẤpTrường Xuân). 
4. Đường đi cầu Ông Hổ ấp 
Trường Cửu. 

Nội địa 
 

Nội địa 
 

Nội địa 
 

Nội địa 

2 
 
2 
 
2 
 
2 

6 Xã Hiệp Tân 01 1. Cửa hàng trên quốc lộ 22B đi 
cầu Nổi tại ấp Hiệp Hoà. 

Nội địa 1 

 
7 Xã Long Thành Bắc 01 1. Trên đường đi Sân Cu  

(ấp Long Đại). 
Nội địa 2 

VI Huyện Gò Dầu 06    

1 Xã Hiệp Thạnh 01 1- Ấp Đá Hàng (ven sông VCĐ) Ven sông 1 

2 
Xã Phước Trạch 02 

1- Ấp Xóm Mía (ven sông VCĐ) 
2- Ấp Cây Nính. 

Ven sông 
Nội địa 

1 
2 
 

3 Xã Thạnh Đức 02   1- Âp Bến Đình (ven sông VCĐ) 
  2- Trà Vỏ. 

Ven sông 
Nội địa 

 1 
2 

4 Xã Phước Đông 01 1- Ấp Phước Đức B Nội địa 2 

V H. Dương Minh Châu  11    

1 
Xã Suối Đá 04 

1- Đường ĐH10 
2- Đường Suối Đá-Kedon 
3- Đường Suối Đá-Tân Châu. 
4- Đường 790 Núi Bà 

Nội địa 
Nội địa 
Nội địa 
Nội địa 

2 
2 
2 
2 

2 Xã Bến Củi 01 1- Đường 789  
(Ấp 01 ven sông Sài Gòn). 

Ven sông 2 

3 Xã Chà Là 01 1- Đường Chà Là-Trường Hòa Nội địa 2 

4 
Xã Truông Mít 02 

1- Đường 784 Thuận An-Thuận 
Tân 
2- Đường Đất sét-Thạnh Đức 

Nội địa 
Nội địa 

2 
2 

5 
Xã Phước Minh 02 

1- Đường 781 (Bờ hồ). 
2- Đường Phước Minh- Kênh 
Đông. 

Nội địa 
Nội địa 

  2 
  2 

6 Xã Lộc ninh 01 1- Đường ĐH1 (nối dài) Nội địa 2 

VIII Huyện Tân Biên 08    
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1 
Xã Thạnh Tây 02 

1- Giáp ranh Thị trấn. 
2- Quốc lộ 22   
(đầu Sân bay Thiện Ngôn) 

Nội địa 
Nội địa 

2 
1 

2 Xã Thạnh Bình 01 1- Ấp Thạnh Tân Nội địa 2 

3 Xã Thạnh Bắc 01 1- Đường Thiện Ngôn-Tân Hiệp 
(giáp ranh xã Tân Lập) 

Nội địa 2 

4 Xã Trà Vong 01 1- Tại khu vực Ấp Trà Hiệp Nội địa 2 

5 Xã Mỏ Công 01 1- Ngã 4 Ấp Thanh Xuân về xã 
Thạnh Bình. 

Nội địa    2 

6 Xã Hòa Hiệp 01 1- Ngã 4 chợ Hòa Hiệp đến cầu 
Suối Tre. 

Biên giới 2 

7 Xã Tân Bình 01 1- Ấp Tân Nam . Biên giới 2 

IX Thị xã 07    
 

 

1 Xã Bình Minh 02 1- Tại khu vực Ấp Bàu Lùn 
2-  Đường Giồng Cà 

Nội địa 
Nội địa 

2 
2 

2 Xã Ninh Thạnh 02 1- Lộ Bình Dương (Ninh Hòa) 
2- Ấp Ninh Lợi (Liên xã) 

Nội địa 
Nội địa 

2 
2 

3   Xã Tân Bình 01 14- Khu vực gần UBND xã Nội địa   2 

5 Phường 1 01 1- Đường 786 (Giáp ranh với 
huyện Châu Thành) Nội địa 2 

 TỔNG CỘNG 112     

+ Cửa hàng loại 1: 15. 

+ Cửa hàng loại 2: 97. 
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 THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN 31/12/2009 
             

STT Tên cửa hàng Đường Địa chỉ Năm xây dựng Diện tích đất (m2) 
  xăng dầu     Trước  Sau 5/2/2004- 31/5/2007- Tổng  Đủ Thiếu 
        5/2/2004 trước 31/5/2007 đến nay diện tích      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A.  TRÊN QL22                 
I-  THỊ XÃ                 

1 DNTN Bình Minh QL22B Bình Minh 2000     5033 x   
II-  HÒA THÀNH                 

1 CHXD 1-PDC QL22B Long Thành Nam 2001     14824 x   
2 Trường Thanh QL22B Trường Đông 1995     3670   x 
3 Hiệp Hòa QL22B Hiệp Tân 2003     3009,8   x 
4 Long Vân QL22B Long Thành Nam 1992     2826   x 
5 Quốc Cường QL22B Hiệp Tân   2004   2127   x 
6 Long Trung QL22B Long Thành Trung 2001     1920   x 
7 CHXD 22 QL22B Long Thành Nam 1991     1015   x 
8 Thịnh Phát QL22B Hiệp Tân 1993     923   x 
9 Thiện An QL22B Long Thành Nam 1989     864   x 

10 Quốc Huy QL22B  Trường Tây 1997     720   x 
11 CHXD 62 QL22B Long Thành Nam 1994     640   x 
12 CHXD 8 QL22B Long Thành Nam trước 1975           

III CHÂU THÀNH                 
1 Như Linh QL22B Đồng Khởi      2009 5568 x   
2 CN Trần Hoàng QL22B Thái Bình     2009 4392 x   
3 DNTN Phước Hạnh QL22B Thanh Điền 1999     1351   x 
4 CHXD 94 QL22B Đồng Khởi 2002     736,8   x 
5 CHXD 17 QL22B Thanh Điền 2000     891   x 
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6 CHXD 10 QL22B Đồng Khởi 2000     480   x 
IV TRẢNG BÀNG                 

1 Anpha QL22A An Tịnh   2005   10631 x   
2 Tín Nghĩa QL22A Gia Bình 1994     3500   x 
3 Hoàng Phúc QL22A Gia Lộc 2001     2640   x 
4 Bình Nguyên QL22A Gia Bình 2000     2295   x 
5 Phúc Hậu QL22A An Tịnh 1994     1900   x 
6 CHXD số 3-PDC QL22A An Tịnh 2002     1715   x 
7 CHXD 89 QL22A An Tịnh 2002     1679   x 
8 Suối Sâu QL22A An Tịnh 1997     915,3   x 
9 CHXD 21 QL22A thị trấn trước 1975     676   x 

10 CHXD 43 QL22A Lộc An, Thị trấn 1993     185   x 
V GÒ DẦU                 

1 Cty CP Cao su TN QL22B Hiệp Thạnh     2007 9950 x   
2 Châu Bình QL22B Phước Trạch     2008 4925 x   
3 Quang Huy QL22B Cẩm Giang 2001     4492 x   
4 Trung Hiếu QL22A Thạnh Đức 2000     3110   x 
5 Long Thủy QL22B Hiệp Thạnh 2002     2895   x 
6 CHXD 24 QL22B Hiệp Thạnh 1991     2259   x 
7 Trường Thủy QL22B Thị trấn 2001     2079,5   x 
8 Tân Tiếng QL22B Thị trấn 1992     1298   x 
9 Trung Hưng QL22B Hiệp Thạnh 2001     1283   x 

10 CHXD 84 QL22B Phước Trạch       1265   x 
11 CHXD 18 QL22A Thanh Phước 1991     978   x 
12 Trường An QL22B Thị trấn 1992     891   x 
13 CHXD 09 QL22B Cẩm Giang 1990     710   x 
14 Cẩm Long QL22B Cẩm Giang 1995     548   x 
15 Thời Hưng QL22B Thạnh Đức 2001     500   x 
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16 Cẩm Trang QL22B Cẩm Giang 2001     460   x 
17 CHXD 36 QL22B Thạnh Đức 1992     382,7   x 
18 CN Long Vân 5 QL22B Thạnh Đức 1995     304   x 
19 CHXD 40 QL22A Thị trấn 1992     250,1   x 

VI BẾN CẦU                 
1 CHXD số 4-PDC QL22A KKTCK Mộc Bài   2005   13323 x   
2 Công Trí QL22A An Thạnh 2003     12190 x   
3 Trung Nam QL22A Khu KTCK Mộc Bài 2003     9360 x   
4 CHXD Mộc Bài QL22A Khu KTCK Mộc Bài 2003     6974 x   
5 Khí hóa lỏng Miền Nam QL22 An Thạnh 1992     4041,7 x   
6 Hải Thông QL22 An Thạnh 2000     900   x 
7 Lam Sơn QL22 An Thạnh 2003     440   x 

VII TÂN BIÊN                 
1 Tân Hưng QL22B Tân Lập 2001     26196 x   
2 CN Thạnh Đông 1 QL22B KP3, thị trấn 1989     5434 x   
3 Thành Đạt QL22B Thị trấn 2002     4500 x   
4 Huỳnh Như QL22B Tân Lập 2002     4160 x   
5 Thu Hùng QL22B Tân Phong 2002     2750   x 
6 CN Ngọc Lân QL22B Tân Lập 2002     2160   x 
7 CHXD 102 QL22B Thạnh Tây 1995     1881   x 
8 CHXD 13 QL22B Thị trấn 1991     1810   x 
9 Ngọc Điệp QL22B Trà Vong 2002     1573   x 

10 CHXD 64 QL22B Tân Phong 1994     1564   x 
11 Năm Khởi QL22B Trà Vong 2000     1125   x 
12 CN Long Chí QL22B Trà Vong 1995     1075   x 
13 Phú Thịnh QL22B Tân Phong 1995     1004   x 
14 CHXD 100 QL22B Thạnh Tây   2004   900   x 
15 CHXD 78 QL22B Tân Lập 2000     900   x 
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16 CHXD 48 QL22B Mỏ Công 1993     470   x 
17 CHXD 29 QL22B Tân Lập 1992     394   x 
18 CHXD 95 QL22B Thị trấn 2003     200   x 

B.  Các đường khác                 
I-  THỊ XÃ                 

1 Đại Phát TL785 Ninh Sơn 2002     7100 x   
2 Công Thành TL785 Ninh Sơn 2002     5184 x   
3 CHXD 110 TL785 Thạnh Tân   2005   4037 x   
4 Thanh Tuyền TL785 Thạnh Tân   2004   3555 x   
5 Tân Bình TL793 Tân Bình     2009 3480 x   
6 Thắng Lợi TL785 Thị xã     2009 3192 x   
7 Minh Tuấn TL785 Tân Bình 2001     3122 x   
8 CHXD 37 30/4 KP1, F1 1992     2996 x   
9 Tuyên Tuấn 30/4 KP4, F3 1996     2717 x   

10 Phát Đạt CMT8 KP4, F1 1996     2663 x   
11 Thanh Trâm 30/4 KP4, F3 2002     2419,6 x   
12 CN Ngọc Sáng Liên xã Thị xã     2009 2400 x   
13 Quyết Thắng Suối Đá-Khedol Thị xã     2009 2400 x   
14 CN Long Vân 2 TL790 Ninh Sơn 2003     2108   x 
15 Thịnh Phát Nguyễn Thái Học KP3, F3 1995     1844   x 
16 Quốc Thái Tua Hai  F1 1993     1549,9   x 
17 Tín Hưng Lộ Bình Dương Ninh Sơn 2002     1284   x 
18 TNHH MTV 22/12 TL785 Ninh Sơn 2001     1200   x 
19 CHXD 2 30/4 KP4, F2 trước 1975     1064   x 
20 CHXD 72 TL785 Ninh Sơn 1996     1012   x 
21 Tấn Đạt  Điện Biên Phủ Ninh Thạnh 1993     803   x 
22 CHXD 01 30/4 KP4, F2 trước 1975     745   x 
23 Phương Vinh CMT8 KP3, F3 1993     720,7   x 
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24 CHXD 97 TL798 Bình Minh 2003     699   x 
25 Tín Đức Nguyễn Chí Thanh KP2, F3 2002     610,41   x 
26 Kim Thao Điện Biên Phủ Ninh Thạnh 2002     600   x 
27 Huỳnh Anh TL790 Ninh Sơn 2003     594   x 
28 CHXD 63 TL785 Ninh Sơn 1994     570   x 
29 Diễm Thi 4 TL784 Ninh Sơn 2001     563   x 
30 Đại Tâm TL790 Ninh Sơn 2002     534   x 
31 Thế Hiển CMT8 KP2, F3 1994     516   x 
32 CN II Đại Tâm Trương Nữ Vương  KP1, F2 1990     513,8   x 
33 Xuân Trang TL785 Ninh Sơn 2003     510   x 
34 Ngọc Phương Trương Quyền  KP1, F2 1989     421.1   x 
35 Anh Đức Trương Quyền  KP1 1992     390,7   x 
36 CHXD 53 Lộ Bình Dương Ninh Thạnh 1994     374   x 
37 Danh Phúc CMT8 Ninh Thạnh 2002     372   x 
38 CHXD 12 CMT8 KP2, F3 1990     278.1   x 
39 CHXD 30 CMT8 KP2, F2 trước 1975     250   x 
40 Quốc Thanh TL785 Ninh Sơn 1997     225   x 
41 Quang Minh Điện Biên Phủ Hiệp Ninh 1994     220   x 
42 CHXD 61B CMT8 KP3, F3 1994     206.6   x 
43 CN Thùy Trang TL784 Ninh Thạnh 2001     167   x 
44 CHXD 5 CMT8 Hiệp Ninh trước 1975           

II-  HÒA THÀNH                 
1 Ngọc Hoa Phạm Hùng-NVC Long Thành Nam     2009 2735 x   
2 Phương Quyên TL781 Long Thành Bắc 2000     2625 x   
3 Thanh Phú Nguyễn Chí Thanh Long Thành Trung 2003     1959   x 
4 CN Trường Thanh 2 Tôn Đức Thắng Long Thành Nam 2000     1750   x 
5 CN  Thanh Trâm Phạm Hùng Long Thành Nam   2004   1516,7   x 
6 Phượng Hoàng Tôn Đức Thắng Long Thành Nam  2002     1500   x 
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7 Kim Thủy Nguyễn Văn Linh Trường Đông 2001     1273   x 
8 Bình Phước Lộ Trung Hòa Long Thành Bắc 2001     1080   x 
9 CN1 Hùng Duy Lý Thường Kiệt KP4, thị trấn 2003     1020,1   x 

10 CHXD 28 Hùng Vương Long Thành Trung trước 1975     866   x 
11 Ngọc Thảo Trần Phú Long Thành Bắc 2001     866   x 
12 Long Hoa Phạm Hùng KP3, thị trấn 2001     862,1   x 
13 CN Trường Thanh 1 Nguyễn Thái Học Hiệp Tân 2001     776,7   x 
14 Nguyên Phước Nguyễn Văn Linh Long Thành Bắc 2001     776,3   x 
15 Long Đức III Cao Thượng Phẩm Long Thành Trung 1999     717   x 
16 Tài Hưng Lộ Bình Dương Long Thành Bắc 1996     688   x 
17 Phương Bình Âu Cơ Hiệp Tân   2004   662   x 
18 Ngọc Sáng Trần Phú Long Thành Nam 2001     644,1   x 
19 Đắc Thi Nguyễn Văn Linh Trường Hòa 2002     637   x 
20 Đông Á Nguyễn Văn Linh Trường Tây 2001     605   x 
21 CHXD 79 Nguyễn Thái Học  Hiệp An, Hiệp Tân 2001     540   x 
22 Vạn Lợi Lạc Long Quân Hiệp Tân 1994     510   x 
23 Kim Sáng Phan Đăng Lưu KP2, thị trấn 2002     427,1   x 
24 CHXD 7 Hùng Vương KP4, thị trấn trước 1975     418   x 
25 CHXD 49 Nguyễn Lương Bằng Trường Đông 1993     338   x 
26 CHXD 27 Hùng Vương Long Thành Trung trước 1975     327   x 
27 Phước Hồng Ngô Tùng Châu Hiệp Tân 2003     290   x 
28 Hoàng Hiếu Nguyễn Văn Linh Trường Tây 2001     260   x 
29 DNTN Diễm Thi 1 An Dương Vương Long Thành Bắc 2002     244   x 
30 Ngọc Lân Lộ Bình Dương Long Thành Bắc 1998     137   x 
31 CHXD 4 30/4 Hiệp Tân trước 1975     116   x 
32 Ngọc Qui Ngô Tùng Châu Hiệp Tân 1997     110   x 
33 CHXD 25 Hùng Vương thị trấn trước 1975           
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III-  CHÂU THÀNH 
1 Long Thái Hòa 3 HL2 KP , Thị trấn     2009 2400 x   
2 Triệu Đức TL781 KP4, thị trấn 2000     2280   x 
3 CHXD 116 TL781 Thái Bình   2006   2250   x 
4 Tăng Thành TL786 Thanh Điền 2003     2150   x 
5 CHXD 111 ĐH4 Hảo Đước   2005   1816   x 
6 Phước Hạnh 2 TL786 Thanh Điền 2000     1500   x 
7 CHXD 42 TL788 Hảo Đước 1993     1451,8   x 
8 Long phước TL788 Phước Vinh 1995     1255   x 
9 Thanh Việt TL786 Thanh Điền 2003     1252   x 

10 CHXD 59 Liên xã Hòa Hội 2000     1000   x 
11 CHXD 70 TL786 Long Vĩnh 1995     999   x 
12 CHXD 101 TL796 Ninh Điền 2004     784,2   x 
13 Cao Tấn Liên xã Biên Giới 1998     741   x 
14 Út Minh TL781 Thành Long 2002     665   x 
15 CHXD 85 TL788 Phước Vinh 2002     600   x 
16 CHXD 80 Liên xã Hòa Thạnh 2001     600   x 
17 Hoàng Hậu Liên xã Biên Giới 1993     592   x 
18 Ngọc Phát TL788 An Cơ 2000     458,4   x 
19 CHXD 75 TL788 Thành Long 1996     450   x 
20 Thành Luân TL796 Ninh Điền 2002     446,5   x 
21 CHXD 31 TL781 KP3, thị trấn 1992     428   x 
22 CHXD 55 Liên xã Biên Giới 1994     419   x 
23 CHXD 51 TL781 Thái Bình 1993     272   x 
24 Minh Mẫn Liên xã Thanh Điền 1997     120   x 
25 CHXD 47 TL788 Thành Long 1993     212   x 

IV-  TRẢNG BÀNG                 
1  Đức Toàn TL789 Hưng Thuận 2002     12960 x   
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2 Hoa Anh Đào TL782 Đôn Thuận 2001     4698 x   
3 CHXD An Phú HL10 An Tịnh     2008 3830 x   
4 CHXD 108 TL789 Đôn Thuận   2004   2623 x   
5 CHXD Linh Trung An Dương Vương KCX L.Trung 3     2009 2400 x   
6 Kim Tâm Liên xã Phước Lưu 2001     2180   x 
7 CHXD 107 TL782 Gia Lộc 2001     1720   x 
8 CHXD 106 TL789 Đôn Thuận   2004   1711   x 
9 CN Ngọc Long TL782 Thị trấn 2003     1650   x 

10 Gia Lâm TL6 Gia Lộc 2001     1520   x 
11 Diễm Thi 5 TL782 thị trấn 1998     1237,5   x 
12 CHXD 113 HL2 An Tịnh   2005   1224   x 
13 Út Lý HL6 Lộc Hưng 1994     1173   x 
14 Cẩm Tiên TL6 Đôn Thuận 1996     1000   x 
15 Thủy Uyên TL6 Lộc Hưng 2000     950   x 
16 CHXD 54 Liên xã Bình Thạnh 1994     739   x 
17 Hồng Hóa TL56 Hưng Thuận 2003     645   x 
18 CHXD 56 TL787 Lộc Hưng 1994     565   x 
19 CHXD 90 HL8 Bình Thạnh 2002     524   x 
20 An Hòa TL6A An Hòa 1997     499,5   x 
21 CHXD 52 TL782 Gia Bình 1993     410   x 
22 Quang Sáu Liên xã Phước Chỉ 2001     348   x 
23 CN Liên Thành TL56 Lộc Hưng 2002           

V-  GÒ DẦU                 
1 CHXD Khánh Linh TL782 Thanh Phước     2008 5470 x   
2 CN Thuý Lan TL784 ấp 5, Bàu Đồn 2001     2646 x   
3 CN Thiện Nga 1 Lê Hồng Phong thị trấn 2002     2441 x   
4 Minh Thế Liên xã Phước Thạnh 2002     2375   x 
5 Phạm Tính Liên xã Thanh Phước 1999     1213   x 
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6 Công Lý TL784 ấp 2, Bầu Đồn 1995     1138   x 
7 Hưng Thịnh TL 784 ấp 4, Bàu Đồn 2001     1134   x 
8 CHXD 87 TL782  Phước Đông  2,002     812   x 
9 Phước Đức TL782 Phước Đông 1996     722   x 

10 CHXD 88 TL784 ấp 6, Bàu Đồn 2002     650   x 
11 CHXD 35 Liên xã Phước Đông 1992     480   x 
12 CHXD 41 TL784 ấp 4, Bàu Đồn 1992     347   x 
13 Minh Trí TL782 Phước Đông 2000     286   x 

VI-  BẾN CẦU                 
1 Diệu Hiền TL786 Long Chữ   2004   3620 x   
2 Ngọc Triệu Liên xã Long Giang     2009 3000 x   
3 Thành Công Liên xã Tiên Thuận     2008 2400 x   
4 Long Chí TL786 Tiên Thuận 2000     1300   x 
5 Diễm Phúc TL786 KP4, thị trấn 2002     1047   x 
6 CHXD 81 Liên xã Long Giang 2001     812   x 
7 CHXD 93 TL786 Long Chữ 2002     731   x 
8 CHXD 99 TL786 Tiên Thuận 2003     624   x 
9 CHXD 33 TL786 KP2, thị trấn 1992     575   x 

10 Thanh Hà Liên xã KP1, thị trấn 2001     502   x 
11 CHXD 44 TL786 Long Thuận 1993     259   x 

VI-  TÂN BIÊN                 
1 Hoa Ngọc Điệp Liên xã Tân Lập 2002     4150 x   
2 Diễm Thi 3 TL793 Thạnh Bắc 1997     3600 x   
3 Kim Huệ TL793 Thạnh Bình 1998     2503 x   
4 Diễm Thi 2 Liên xã Thạnh Bắc 2001     2500 x   
5 Lâm Vân Liên xã Mỏ Công 2002     1325   x 
6 CHXD 117 Liên xã Hòa Hiệp 1985     1155   x 
7 CHXD 96 Liên xã Tân Bình 2003     951   x 
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8 CHXD 77 TL788 Hòa Hiệp 2000     900   x 
9 Cẩm Linh TL795 Thạnh Bình 2001     860   x 

10 Trường Thành TL795 Thạnh Tây 1999     637   x 
11 CHXD 57 TL795 Thạnh Bình 1994     583   x 

VII-  TÂN CHÂU                 
1 Kim Thủy TL795 Thạnh Đông 2001     8220 x   
2 Khanh Khoa TL785 Tân Hội   2005   6825 x   
3 CHXD 112 đường huyện Tân Hòa   2005   4000 x   
4 Dương Linh TL785 Tân Hiệp 2001     3834 x   
5 Quý Thành TL785 Tân Hưng     2009 3645 x   
6 Nhiều Lộc TL785 Tân Hiệp 2000     3590 x   
7 Nam Trung TL785 Tân Phú     2009 3300 x   
8 Bảo Thắng TL785 Tân Phú 2000     3000 x   
9 Thành Phát Đường huyện ấp 2, Suối Dây 1995     3000 x   

10 Hiếu Mỹ TL793 Tân Hội   2005   2400 x   
11 CHXD 115 TL785 Hội An, Tân Hội 2001     2400 x   
12 CHXD 109 TL795 ấp 3, Suối Dây   2005   2400 x   
13 Sóc Hên TL785 Thạnh Đông 2004     2396   x 
14 CHXD 105 TL785 Tân Phú 1994     2000   x 
15 Ngọc Yến  Đường huyện Tân Hòa   2005   2000   x 
16 Minh Văn TL785 Thạnh Đông 2001     2000   x 
17 CHXD 68 Liên xã Tân Thành 1995     1711   x 
18 Hưng Thịnh TL785 Tân Hưng 1997     1604   x 
19 CHXD 104 Liên xã ấp 6, Suối Ngô   2005   1400   x 
20 CHXD 50 Liên xã KP3, Suối Dây 1993     1352   x 
21 Trọng Đức TL785 Tân Thành 1996     1165   x 
22 CHXD 23A TL785 Tân Đông 1991     1005   x 
23 CHXD 11 TL785 KP3, thị trấn 1990     885   x 
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24 CHXD 91 TL793 Thạnh Đông 2002     882   x 
25 CHXD 86 TL792 Tân Cường, Tân Hà 2002     774   x 
26 CHXD 74 Liên xã Tân Dũng, Tân Hà 1996     752   x 
27 CHXD 73 TL794 ấp 2, Suối Ngô 1996     706   x 
28 Phước Long TL785 KP1, thị trấn 1994     634,6   x 
29 CHXD 23B TL785 Tân Đông 1994     534   x 
30 CHXD 15 TL785 Tân Hưng 1991     486   x 
31 CHXD số 2-PDC Đường huyện KP4, thị trấn 1996     440   x 
32 Minh Lợi TL785 Tân Hà 2001     400   x 
33 CHXD 39A TL785 Tân Hội 1992     395   x 
34 CHXD 98 TL794 ấp 1, Suối Ngô 2003     353,6   x 
35 CHXD 39B TL785 Tân Hội 1992     294   x 

IX-  DƯƠNG MINH CHÂU                 
1 Hữu Thuận TL13 Suối Đá 2001     6360 x   
2 Nam Việt TL784 Bàu Năng 2002     6319 x   
3 Võ Nguyễn TL784 Chà Là     2009 5550 x   
4 Thuận Phát TL784 Truông Mít 2000     5250 x   
5 Mỹ Hương TL781 Suối Đá   2004   5000 x   
6 Mỹ Ý TL784 Suối Đá     2008 3290 x   
7 Quyết Định TL784 Cầu Khởi 1995     3178 x   
8 Việt Hoa TL784 Truông Mít 2002     3000 x   
9 Quốc Bảo Đường huyện Phước Ninh 1998     3000 x   

10 CHXD số 123 TL784 Chà Là     2009 2858 x   
11 Thanh Trà TL781 xã Phan     2009 2766 x   
12 CHXD số 122 Liên xã Suối Đá      2009 2704 x   
13 Tường Vy TL784 Cầu Khởi     2008 2430 x   
14 Nguyên Cương TL784 Cầu Khởi 2002     2430 x   
15 Thanh Thảo TL781 Bàu Năng 2001     2336   x 
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16 Tấn Thịnh Đường huyện Phước Minh 1991     2050   x 
17 Tấn Phát TL781 Bàu Năng 2001     1966   x 
18 CHXD 114 Liên xã Bến Củi 2001     1750   x 
19 Ngọc Trai Đường huyện Lộc Ninh   2004   1656   x 
20 Thành Phát TL784 Chà Là 2000     1562   x 
21 Hùng Diệp TL784 Truông Mít 2002     1300   x 
22 CHXD 82 TL784 Chà Là 2001     1194   x 
23 Liên Phát Đường huyện Lộc Ninh 1997     1175   x 
24 Hoàng Duy TL784 Truông Mít 2003     1167   x 
25 Minh Đức TL781 KP3, thị trấn 1992     1110   x 
26 CHXD 92 Liên xã Phước Ninh 2002     960   x 
27 CHXD 19 TL13 KP2, thị trấn 1991     862   x 
28 Minh Phương TL781 Bàu Năng 1992     770   x 
29 Tấn Phú TL784 Truông Mít 1996     754   x 
30 CHXD 103 TL781 Bàu Năng 1995     748,2   x 
31 Thành Phát 4 TL784 Chà Là 2001     745   x 
32 CHXD 83 TL781 Suối Đá 2001     702   x 
33 Phương Nam TL781 xã Phan 1999     600   x 
34 Quốc Thắng TL781 Suối Đá 1997     540   x 
35 CHXD 69 Liên xã Phước Minh 1995     519   x 
36 Hoàng Phát TL26 Cầu Khởi 1990     489   x 
37 CHXD 46 TL784 Truông Mít 1993     471   x 
38 CHXD 14 TL781 Bàu Năng 1991     450   x 
39 CHXD 61A TL26 Lộc Ninh 1994     419   x 
40 CHXD số 76 TL784 Truông Mít 1997     285   x 
41 CHXD 45 TL784 Cầu Khởi 1993     250   x 

309             559.505,8 74 232 
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