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        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Quảng Xương, ngày    tháng     năm 2020 
V/v báo cáo tình hình nguồn 

cung xăng dầu cho thị trường 

trên địa bàn huyện Quảng 

Xương. 

 

 

Kính gửi:  Sở Công Thương Thanh Hóa 

   

UBND huyện Quảng Xương nhận được Công văn số 1336/SCT-QLTM 

ngày 04/6/2020 của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa về việc bảo đảm cung ứng 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1278/SCT-QLTM ngày 

28/5/2020 của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa về việc bảo đảm nguồn cung 

xăng dầu cho thị trường nội tỉnh. UBND huyện báo cáo kết quả như sau: 

Ngày 03/6/2020, UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Công văn số 

935/UBND-KTHT về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trên 

địa bàn huyện Quảng Xương, trong đó: 

- UBND huyện đã đề nghị Đội QLTT số 16, thường trực Ban chỉ đạo 389 

huyện phối hợp cùng các ngành trong Ban chỉ đạo 389, tổ chức giám sát chặt 

chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm 

việc bán hàng không bị gián đoạn. Xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp có cửa 

hàng xăng dầu ngừng hoạt động khi chưa được Sở Công Thương chấp thuận 

bằng văn bản theo quy định tại khoản 6, Điều 26 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

- Qua theo dõi, kiểm tra giám sát diễn biến thị trường xăng dầu trên địa 

bàn của Ban chỉ đạo 389. Hiện nay trên địa bàn huyện Quảng Xương tình hình 

kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu diễn ra bình thường, 

chưa phát hiện được tình trạng thiếu hàng, găm hàng, ngừng kinh doanh. 

- Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục giao Đội QLTT số 16 theo dõi 

sát diễn biến thị trường xăng dầu trên địa bàn, báo cáo UBND huyện và Ban chỉ 

đạo 389 huyện những vẫn đề phát sinh để xử lý kịp thời. Tiếp tục thực hiện kiểm 

tra, kiểm soát thị trường xăng dầu, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi 

phạm trong kinh doanh xăng dầu. 

UBND huyện Quảng Xương báo cáo Sở Công Thương tổng hợp./. 

 
 Nơi nhận:          

- Như trên; 

- Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Đội quản lý thị trường số 16; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, KTHT, (LHH1989).  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Trần Anh Chung 
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