
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:         /SCT-QLTM 
V/v góp ý dự thảo “Quyết định ban 

hành Quy định giờ bán hàng, các 

trường hợp dừng bán hàng, quy 

trình thông báo trước khi dừng bán 

hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng    năm 2022 

                    Kính gửi:  
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Cục Quản lý thị trường Trà Vinh; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- UBND các huyện, thị xã và Thành phố. 

  

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh 
doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 

2014 về kinh doanh xăng dầu; 

Thực hiện Công văn số 1536/UBND-THNV ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc Xây dựng quyết định của UBND tỉnh . 

Nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao về công tác quản lý nhà nước đối 

với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng 
dự thảo “Quyết định ban hành Quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, 

quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh” (gọi tắt Quy định).  

Để có cơ sở tham mưu trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định, Sở Công 

Thương đề nghị các Sở, ban ngành và địa phương tham gia góp ý kiến dự thảo  (Đính 
kèm nội dung dự thảo Quy định), nội dung góp ý gửi về Sở Công Thương chậm nhất 

hết ngày 28/5/2022 để tổng hợp. Để thuận tiện trong việc tổng hợp, các đơn vị vui 

lòng gửi file mềm theo địa chỉ mail: bttungsct@gmail.com.  

Riêng UBND các huyện, thị xã, thành phố giúp hỗ trợ, tổ chức lấy ý kiến các cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và tồng hợp gửi Sở Công Thương. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Các Phó GĐ Sở (biết); 
- Lưu: VT, QLTM. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 
Võ Minh Cầm 
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