
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

   Số:       /SCT-QLTM7 

V/v cung cấp thông tin về kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 10 năm 2020 

              Kính gửi:   UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 
 

 

Thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ 

về kinh doanh khí, nhằm phục vụ tốt cho công tác thống kê, quản lý hệ thống 

thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ cho 

công tác quản lý nhà nước lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, Sở Công 

Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp, cung cấp thông 

tin, báo cáo một số nội dung như sau: 

1. Danh sách các đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn  

(theo biểu mẫu 01 gửi kèm). 

2. Danh sách các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn (theo biểu 

mẫu 02 gửi kèm).  

Thông tin, báo cáo đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 

22/10/2020. Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương – 

số 02, Trần Phú – TP Hà Tĩnh, Điện thoại: 02393 854 962. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, phối hợp thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                         

 

 

 

 

Võ Tá Nghĩa 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo văn bản số      /SCT-QLTM7  ngày       /10/2020 của Sở Công Thương) 

 

Biểu mẫu 01: Danh sách các đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn 

 

TT Tên đại lý Địa chỉ Số điện thoại 
Số giấy chứng nhận 

đủ điều kiện KD 

Cấp 

ngày 

Mã số 

thuế 

Nhãn 

hàng 

hóa 

Số giấy đăng 

kí nhãn hiệu 

1 Công ty … 
       

2                 

 

 

Biểu mẫu 02: Danh sách các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn 

 

TT Tên cửa hàng Địa chỉ 
Số điện 

thoại 

Số giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện KD 

Cấp 

ngày 

Số giấy đăng 

ký kinh 

doanh 

Cấp 

ngày 

Đại lý 

phân phối 

Nhãn hiệu 

kinh doanh 

1 Cửa hàng … 
        

2 
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