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               Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Công Thương, Công an tỉnh, Nội vụ,  

  Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan  

- Các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố, thị xã; 

- Hội Gas Hà Tĩnh; các doanh nghiệp kinh doanh  

  LPG trên địa bàn tỉnh. 

 
  

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh, mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng (LPG) phát triển đa dạng và phong phú với hệ thống cửa hàng bán lẻ ở tất cả 

các địa phương đã góp phần thay thế chất đốt truyền thống có tác động xấu đến môi 

trường. Đây là hoạt động kinh doanh có điều kiện, liên quan đến an toàn phòng 

chống cháy nổ; do đó, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước cần được tăng cường, siết 

chặt. Thời gian qua, các sở, ngành chức năng, địa phương đã triển khai thực hiện 

quản lý khá tốt đối với hoạt động kinh doanh LPG trên địa bàn; tạo hành lang pháp 

lý, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp. Tuy vậy, theo 

báo cáo của Sở Công Thương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải được chấn 

chỉnh kịp thời, như: không niêm yết giá, biển hiệu; chai LPG không có hồ sơ kiểm 

định; chiết nạp, chiếm dụng trái phép chai LPG; tranh giành thị trường, khách 

hàng; các thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ phòng cháy chữa cháy chưa được 

hướng dẫn cụ thể ... 

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh LPG 

trên địa bàn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các cơ sở 

kinh doanh đúng pháp luật, đảm bảo an toàn cháy nổ; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các điều kiện hoạt 

động của các doanh nghiệp kinh doanh khí theo quy định của pháp luật; chủ trì và 

phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh 

khí. 

2. Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, 

chống gian lận thương mại trong kinh doanh khí; trong đó chú trọng các hành vi 

buôn lậu, bán phá giá, chiết nạp, chiếm giữ, mua, bán, trao đổi, lưu trữ, thu gom 

chai LPG trái quy định. 

3. Công an tỉnh tăng cường rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý đảm bảo các 

cơ sở kinh doanh khí thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, phòng chống cháy 



 

nổ; điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc bảo kê, lợi ích 

nhóm và vận chuyển, chiết nạp, giả nhãn hiệu, hoàn cải bình gas, kinh doanh gas... 

không đúng pháp luật (nếu có); phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu 

quả công tác đấu tranh chống gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh khí.  

4. Cục Thuế tỉnh tăng cường chống gian lận thuế; thường xuyên đôn đốc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời; xử lý, truy thu thuế theo quy định. 

5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan 

kiểm tra đảm bảo hoạt động của Hội Gas Hà Tĩnh theo Điều lệ Hội Gas Hà Tĩnh 

được phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh 

và các quy định của pháp luật liên quan; xử lý hoặc tham mưu xử lý theo thẩm 

quyền trong trường hợp phát hiện có sai phạm (nếu có). 

6. Cục Hải quan tỉnh (Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) và các 

thành viên khác phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan liên quan thực hiện 

công tác quản lý nhà nước và tham mưu cấp thẩm quyền đối với lĩnh vực kinh 

doanh khí theo đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.  

7. UBND huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản 

lý chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, kiểm tra, 

hướng dẫn các cửa hàng kinh doanh khí thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

8. Hội Gas Hà Tĩnh tổ chức hoạt động theo đúng Điều lệ Hội đã được phê 

duyệt và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thường xuyên kiểm tra, 

hướng dẫn các hội viên tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế, quy 

định của Hội.  

Các doanh nghiệp vận chuyển, chiết nạp, kinh doanh gas… tuân thủ  nghiêm 

các quy định của pháp luật về kinh doanh khí gas, đảm bảo tuyệt đối an toàn về 

phòng chống cháy nổ; theo dõi, bám sát thị trường, kênh phân phối, địa bàn tiêu thụ 

nhằm phát hiện kịp thời những dấu hiệu vi phạm để phản ánh, phối hợp và tạo mọi 

điều kiện thuận lợi để các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Phát huy văn hoá 

trong kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh. 

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 

dung trên, chủ động xử lý các vi phạm theo thẩm quyền, tham mưu xử lý đối với 

nội dung vượt thẩm quyền; định kỳ và đột xuất tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo 

UBND tỉnh (qua Sở Công Thương để tổng hợp) theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Hội BVQLNTD tỉnh; 

- Hiệp hội DN Hà Tĩnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT và TH tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hồng Lĩnh 
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