ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHI LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chi Lăng, ngày 30 tháng 5 năm 2022

Số: 994 /UBND-KTHT
V/v thực hiện nghiêm quy định
về giá bán xăng dầu

Kính gửi:
- Công an huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Đội quản lý thị trường số 4;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 827/SCT-QLTM ngày 24/5/2022 của Sở Công
Thương về việc thực hiện nghiêm quy định về giá bán xăng dầu. Thực hiện
công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. UBND huyện
Chi Lăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
1. Đội Quản lý thị trường số 4
- Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ giá bán xăng
dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn huyện theo quy định.
- Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp
luật; đồng thời xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng bán lẻ
xăng dầu trên địa bàn có các hành vi vi phạm về giá bán lẻ xăng dầu, đầu cơ,
găm hàng, đưa tin thất thiệt, đóng cửa hàng, giảm thời gian bán hàng, tiết giảm
lượng bán hàng…không để xảy ra tình trạng đóng cửa không kinh doanh (nếu
không có lý do chính đáng), gây ảnh hưởng đến thị trường và quyền lợi người
tiêu dùng.
2. Công an huyện
Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp
kiểm tra, giám sát hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Kịp
thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý, theo dõi nắm bắt, tổng hợp
báo cáo các biến động bất ổn về mặt hàng xăng dầu trên địa bàn. Phối hợp xử
lý các biến động bất ổn về cung cầu, giá cả; trường hợp vượt thẩm quyền, đề
nghị báo cáo về UBND huyện Chi Lăng để báo Sở Công Thương theo quy
định.
4. UBND các xã, thị trấn
Theo dõi sát diễn biến thị trường và hoạt động kinh doanh mặt hàng
xăng dầu trên địa bàn, nắm bắt, tổng hợp báo cáo các biến động bất ổn về mặt
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hàng xăng dầu trên địa bàn (nếu có) về UBND huyện để xử lý kịp thời, đảm
bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
UBND huyện Chi Lăng yêu cầu các đơn vị nghiên túc triển khai thực
hiện theo nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công Thương;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND và UBND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện
(Đăng trên trang TTĐT);
- Lưu VT, KTHT (NHXA).
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