
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
_______ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________ 

Số:         /UBND-KTTH  Ninh Thuận, ngày      tháng      năm 2022 

V/v bảm đảm nguồn cung 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh 

  

 
  Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- Cục Quản lý thị trường. 

 
 

Tiếp nhận Công văn số 6192/BCT-TTN ngày 07/10/2022 của Bộ Công 

Thương về bảm đảm nguồn cung xăng dầu tại địa phương (gửi kèm), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và 

các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng 

dầu trên địa bàn tỉnh không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh 

doanh; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh 

nghiệp; đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân 

phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân 

phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý; các doanh nghiệp 

bán lẻ, đại lý và cửa hàng kinh doanh xăng dầu chia sẻ với những khó khăn của các 

thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trong thời gian vừa qua. 

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các 

cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp 

kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh 

xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm các 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 số 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 ngày 03/9/2014 

của Chính phủ; xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT, PCT UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT.  KTTH Nam 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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