UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 269 /SCT- QLTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2022

V/v thực hiện các quy định trong hoạt
động kinh doanh xăng dầu

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 10/02/2022 của Văn phòng
Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành
tại cuộc họp về đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; Công
văn số 593/BCT-TTTN ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc
tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; Văn bản số
430/UBND-KT ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường
công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu; để đảm bảo tăng cường công
tác quản lý, duy trì việc cung ứng, bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu trên
địa bàn tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Hà Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh
xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
- Chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày
03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định 95/2021/NĐ-CP
ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
83/2014/NĐ-CP.
- Xây dựng phương án, cam kết bảo đảm nguồn cung và công khai nguồn
cung cho thị trường thuộc hệ thống phân phối, các khách hàng của mình; tuân
thủ quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán
hàng, chất lượng xăng dầu; thực hiện nghiêm quy định tại Điều 26 Nghị định
số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
khoản 21 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kiến nghị đề xuất đề nghị các
doanh nghiệp gửi ý kiến về Sở Công Thương Hà Nam qua địa chỉ email:
phongqltmhanam@gmail.com, số điện thoại: 02263.853.225.
Sở Công Thương Hà Nam thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện
theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
(để báo cáo)
- Giám đốc Sở;
- Các đ/c PGĐ;
- Lưu: VT, QLTM.
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