
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-KT 
V/v phối hợp xem xét đề nghị  

điều chỉnh thời gian bán hàng  

của cửa hàng xăng dầu 

Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 02 năm 2023 
 

 
 

     Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Cao Bằng. 
 

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 147/SCT-

QLTM&XNK ngày 01/02/2023 về việc phối hợp xem xét đề nghị điều chỉnh 

thời gian bán hàng của cửa hàng xăng dầu. Sau khi xem xét Ủy ban nhân dân 

thành phố có ý kiến như sau: 

- Tại khoản 8, Điều 21, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của 

Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 

01/11/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh Xăng dầu quy 

định cụ thể: "Đại lý bán lẻ xăng dầu phải đăng ký thời gian bán hàng của cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của thương nhân với Sở Công thương địa 

phương nơi cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho 

cửa hàng đó". 

- Căn cứ đề nghị của cơ sở và các quy định tại khoản 8, Điều 21, Nghị 

định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, 

sở Công thương tỉnh Cao Bằng xem xét tạo điều kiện xác nhận quy định thời 

gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định. 

Trên đây là ý kiến của Uỷ ban nhân dân thành phố về phối hợp xem xét đề 

nghị điều chỉnh thời gian bán hàng của cửa hàng xăng dầu./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND thành phố; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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