
 
 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương;  

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Cục Thuế;  

- UBND các huyện biên giới. 

 

Xem xét Công văn số 839/SCT-QLTM ngày 21/7/2020 của Sở Công 

Thương về việc báo cáo đề xuất thực hiện quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu 

vực biên giới, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

như sau: 

1. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm 

tra hoạt động kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu 

vực biên giới, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nhất là 

vi phạm trong bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nước ngoài quy định 

tại Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới).  

- Tiếp tục triển khai các quy định của Thông tư số 28/2011/TT-BCT đến 

các đối tượng có liên quan; tổ chức hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại 

khu vực biên giới phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn trong công 

tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và chống buôn lậu xăng dầu qua biên 

giới theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

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

- Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu tại khu vực biên giới thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh 

xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư số 28/2011/TT-

BCT và các văn bản có liên quan khác.                                                                                      

2. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp với Sở 

Công Thương quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu của các cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới theo quy định của pháp luật; phối 

hợp quản lý tốt dự án đầu tư tại các cửa khẩu, nhất là dự án đầu tư xây dựng 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực biên giới. 
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3. Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, nộp thuế đối với thương nhân kinh doanh 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh nói chung và tại khu vực biên giới nói riêng; xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

4. UBND các huyện biên giới chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên 

địa bàn phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường 

công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các cửa hàng bán 

lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới.       

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&CN, TC, GTVT; 

- CA tỉnh, BCH BĐBP, Cục QLTT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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