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Thực hiện Công văn số 809/UBND-KT ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dƣơng về việc thực hiện Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 

22/02/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu 

dùng của ngƣời dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nhằm phối hợp, tăng cƣờng 

thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng 

dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, Sở Công Thƣơng đề nghị Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, giao cho các đơn vị chuyên 

môn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu của các cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn bảo đảm không bị gián đoạn; yêu cầu các 

doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm quy 

định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. 

2. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh 

xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, việc tuân thủ quy định 

về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu…; 

trƣờng hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vƣớng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh về Cục Quản lý thị trƣờng – Cơ quan Trƣờng trực Ban chỉ đạo 389/BD 

để tổng hợp, tham mƣu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Công an tỉnh; 

- Cục QLTT BD; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lƣu: VT, QLNL&KTAT, Tr, “pdf”. 
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Nguyễn Thanh Toàn 
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