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Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Đội Quản lý thị trường số 9; 

- Các cửa hàng xăng dầu: Số 05 xã Tân Thanh, số 21  

xã Hội Hoan, số 20 xã Trùng Quán, số 4 xã Tân Mỹ; 

- Cửa hàng xăng dầu Lương Văn Khoan; 

- Cửa hàng xăng dầu Mã Văn Huyên. 

 

Thực hiện Công văn số 320/SCT-QLTM ngày 28/3/2019 của Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho thị trường trong huyện, phục vụ  

nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện  

Văn Lãng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện  

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc phân phối, kinh doanh xăng  

dầu, bán hàng trên toàn hệ thống các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 

theo quy định; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và kiên quyết xử lý các cơ  

sở kinh doanh xăng dầu cố tình vi phạm quy định về bán hàng, giá cả và các quy  

định có liên quan trong kinh doanh xăng dầu.  

- Theo dõi sát diễn biến thị trường và hoạt động kinh doanh mặt hàng  

xăng dầu trên địa bàn, chủ động xử lý các biến động bất ổn về cung cầu, giá cả; 

trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo về Sở Công Thương để phối hợp  

xử lý.  

2. Đội Quản lý thị trường số 9 

- Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc phân phối, kinh 

doanh xăng dầu, bán hàng trên toàn hệ thống các cửa hàng kinh doanh xăng dầu  

trên địa bàn huyện theo quy định.   

- Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và kiên quyết xử lý các cơ sở 

kinh doanh xăng dầu cố tình vi phạm quy định về bán hàng, giá cả và các quy 

định có liên quan trong kinh doanh xăng dầu.  

3. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu  

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan trong qua trình kinh doanh xăng dầu.  
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- Các cơ sở trực tiếp bán lẻ xăng dầu chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở 

vật chất, kỹ thuật để tiếp nhận và bán các loại xăng E5, RON 92 và xăng khoáng 

RON 95.  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng đề nghị các cơ quan đơn vị, các cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Bế Văn Nhớ 
 


