UBND HUYỆN HỮU LŨNG
BAN CHỈ ĐẠO 389

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1948/BCĐ-CQTTr

Hữu Lũng, ngày 30 tháng 12 năm 2021

V/v tăng cường kiểm tra, kiểm
soát hoạt động kinh doanh, vận
chuyển xăng dầu và than trên địa
bàn huyện Hữu Lũng.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 180/BCĐ-CQTTr ngày 18/12/2021 của Ban Chỉ
đạo 389 tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh
doanh, vận chuyển xăng dầu, than trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo 389
huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389
huyện triển khai thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh
Lạng Sơn về chống, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu
giả, kém chất lượng và than; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong kinh doanh
thương mại, xây dựng phong trào tố giác hành vi vi phạm thông qua số điện thoại
đường dây nóng của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện. Số ĐT:
0369898393.
2. Công an huyện Hữu Lũng và Đội Quản lý thị trường số 4 (Tổ công tác
quản lý địa bàn huyện Hữu Lũng), Chi cục Thuế khu vực I, Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hoạt
động kinh doanh xăng dầu, than trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Trong đó, chú
trọng việc theo dõi chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu theo quy định nhằm kịp thời
giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các doanh
nghiệp kinh doanh xăng dầu. Tăng cường quản lý hoạt động và việc kê khai,
chấp hành nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc than; tập trung kiểm tra các đơn vị đại lý, cửa
hàng bán lẻ xăng dầu, chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp
luật về kiểm định, đo lường, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường; kịp
thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi kinh doanh xăng dầu giả, kém chất
lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu, than trên địa bàn huyện.
3. Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện chủ động phối hợp
với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân về việc kinh doanh, vận
chuyển xăng dầu, than trên địa bàn.
4. UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với các ngành chức năng,
cung cấp, trao đổi thông tin với cơ quan Công an huyện, Đội quản lý thị trường
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về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu và than trên địa bàn, kịp thời phát
hiện hành vi vi phạm xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh xăng dầu giả, kém
chất lượng, vận chuyển trái phép theo quy định.
5. Giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện chủ trì, phối hợp với
các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá, tham mưu đôn đốc, tổng hợp báo cáo
kết quả thực hiện; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có) về
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để chỉ đạo.
6. Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo
389 huyện tăng cường công tác chỉ đạo, giáo dục cán bộ, chiến sỹ tham gia công
tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm túc thực hiện, đặc
biệt chú trọng kiểm tra, kiểm soát mặt hàng xăng dầu và than; Quán triệt lực
lượng thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát, không lợi dụng chức trách
nhiệm vụ được giao cản trở hàng hóa lưu thông hợp pháp. Phát hiện và xử lý
nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tiếp tay cho
các hoạt động kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, vận chuyển xăng dầu,
than trái phép qua địa bàn.
Yêu cầu Thành viên BCĐ 389 huyện, Thủ trưởng các đơn vị, UBND các
xã, Thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Ban chỉ đạo 389 tỉnh;
- CQTTr BCĐ 389 tỉnh (Cục QLTT);
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CQTTr BCĐ 389 huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, QLTT.

TRƯỞNG BAN
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