
  

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  53 /GM-SCT  

 

Trà Vinh, ngày 25 tháng 7 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Về việc tham dự Hội nghị triển khai các văn bản liên quan đến hoạt 

động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-SCT ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Sở Công 

Thương về việc tổ chức hội nghị triển khai các văn bản liên quan đến hoạt động 

kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên 

địa bàn tỉnh tuân thủ đúng các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản liên 

quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, với thành 

phần, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: 

1. Thành phần kính mời tham dự: 

- Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh (để đưa tin). 

2. Thời gian: Vào lúc 07h00 - 11h00, ngày 29/7/2022 (Thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị và Nhà Khách Trà Vinh, Số 

25 Võ Nguyên Giáp, Phường 8, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Hội nghị có nhiều nội dung pháp lý quan trọng liên quan đến hoạt động 

kinh doanh xăng dầu, nhằm kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện đúng 

quy định về kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới. Sở Công Thương rất mong 

các đơn vị và doanh nghiệp quan tâm, sắp xếp thời gian tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Các PGĐ Sở ( biết); 

- Thanh tra (p/h); 

- Lưu: VP, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
 

 

Phạm Văn Tám 
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