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THÔNG BÁO 
Kết quả kiểm tra việc bảo đảm cung ứng xăng dầu đối với thương nhân 

phân phối và Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
Kính gửi: - Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn  

  (Số 6, Tổ 9, Khối 8, phường Đông Kinh, thành phố  
  Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn);  

- Công ty TNHH MTV Hoàng Vũ  
   (xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-SCT ngày 10/02/2022 của Giám đốc Sở Công 
Thương tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra việc bảo đảm cung ứng xăng dầu đối với 

thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 
Đoàn kiểm tra Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 02 thương 

nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh và thông báo đến các đơn vị kết quả 
kiểm tra như sau: 

I.  CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Thời gian gần đây, việc Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Công ty TNHH Lọc 
hoá dầu Nghị Sơn cắt giảm công suất dẫn đến việc giảm nguồn cung xăng dầu tại 

thị trường trong nước, trên thị trường xuất hiện tình trạng một số đơn vị kinh doanh 
xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, tạo khan hiếm hàng. Thực hiện nội dung Công văn 

số 389/BCT-TTTB ngày 24/01/2022 của Bộ Công Thương về đảm bảo cung ứng 
xăng dầu trên địa bàn; Công điện số 517/CĐ-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Trưởng 

Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng 
dầu; Ý kiến chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp trực tuyến về đảm 

bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước ngày 09/02/2022. 

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu, nội 

dung ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương tại các công văn nêu trên, để  kịp thời 
nắm bắt việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu và bảo đảm cung ứng 
xăng dầu trên địa bàn, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 

16/QĐ-SCT ngày 10/02/2022 Về việc kiểm tra việc bảo đảm cung ứng xăng dầu đối 
với thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Trong 02 ngày (10 và 11/02/2022), đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 02 doanh 
nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn (Chi nhánh xăng dầu 

Lạng Sơn) và huyện Văn Lãng (Công ty TNHH MTV Hoàng Vũ). 
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II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Đối với việc cung ứng xăng dầu 

a) Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn: có 38 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn, tổng sức chứa là khoảng 2.500m3, đáp ứng được nhu cầu cung ứng 
của nhân dân; ký hợp đồng cung cấp xăng dầu cho 04 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên 

địa bàn tỉnh gồm: Công ty TNHH MTV Bách Nhất Sơn (CHXD Bách Hải tại xã 
Minh Tiến, huyện Hữu Lũng), Công  ty TNHH MTV Nhung Ngọc Linh (CHXD Gia 

Cát tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc), Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hiền 
Tuyết (CHXD Hiền Tuyết tại xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn), Công ty 

TNHH MTV Đức Thành Bắc Sơn (thuộc Cửa hàng xăng dầu thị trấn Bắc Sơn tại thị 
trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn). Hiện đang làm thủ tục ký hợp đồng cung cấp xăng 

dầu cho Công ty TNHH Thương mại Thái Mỳ. 

- Nhà phân phối xăng dầu cho đơn vị: Công ty xăng dầu Hà Bắc (Số 38 Châu 

Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang). Trong thời gian qua, việc cung ứng 
xăng dầu của Công ty xăng dầu Hà Bắc cho Chi nhánh ổn định, không gián đoạn, 

đảm bảo nhu cầu sử dụng xăng dầu của nhân dân. 

- Việc kinh doanh xăng dầu của Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn chủ yếu là bán 

lẻ; bình quân một tháng hơn 4.200 m3. Trong thời gian vừa qua, không xảy ra tình 
trạng khan hàng, đóng cửa các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống của Chi 
nhánh xăng dầu Lạng Sơn. 

b) Công ty TNHH MTV Hoàng Vũ :  

Công ty có 02 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc Công 

ty là Cửa hàng xăng dầu Minh Sơn 1 (xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 
Sơn) và Cửa hàng xăng dầu Tân Mỹ (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). 

Sản lượng bán của 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong 2 tháng đầu năm 2022 (đến 
11/2/2022): 200m3 

Công ty ký hợp đồng cung ứng với Công ty xăng dầu Hà Bắc (Địa chỉ: Số 38 
Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang). Trong thời gian qua, việc cung 

ứng xăng dầu của Công ty xăng dầu Hà Bắc cho Công ty ổn định, không gián đoạn. 

- Công ty TNHH MTV Hoàng Vũ ký hợp đồng cung ứng xăng dầu cho 3 đơn 

vị: Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Vượng (Cửa hàng xăng dầu Yên Thịnh, xã Yên 
Thịnh, huyện Hữu Lũng khoảng 20-25 m3/tháng); Công ty Cổ phần xây dựng thương 
mại và dịch vụ Hà Ninh Sơn (Cửa hàng xăng dầu Bảo Lâm, xã Bảo Lâm, huyện Cao 

Lộc khoảng 15-20m3/tháng); Công  ty TNHH MTV TM Hòa Bình (xã Đồng Bục, 
huyện Lộc Bình khoảng 40m3/tháng). Việc cung ứng xăng dầu của Công ty TNHH 

MTV Hoàng Vũ đối với 03 đơn vị đã ký hợp đồng cung ứng trong thời gian qua 
được ổn định, duy trì thường xuyên, đáp ứng nhu cầu nhân dân. 

 2. Đối với thời gian bán hàng và giá bán xăng dầu  

a) Đối với Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn: 38/38 cửa hàng xăng dầu thuộc Chi 

nhánh xăng dầu Lạng Sơn đều mở cửa hoạt động và kinh doanh ổn định theo đúng 
thời gian bán hàng đã đăng ký với Sở Công Thương. 
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- Đơn vị thực hiện niêm yết giá bán các loại xăng dầu và bán đúng giá niêm 
yết. Cam kết đảm bảo 100% nguồn cung cho các cửa hàng xăng dầu; cung cấp đầy 

đủ cho các thương nhân đã ký hợp đồng. Giám đốc Chi nhánh đã ban hành Công văn 

số 61/PLXCNLS-KD ngày 10/02/2022 yêu cầu các CHXD tự rà soát, kiểm tra và chấp 

hành tốt các nội quy, quy định tại các cửa hàng xăng dầu . 

b) Cửa hàng xăng dầu Tân Mỹ thuộc Công ty TNHH MTV Hoàng Vũ 

- Tại thời điểm kiểm tra, Cửa hàng xăng dầu Tân Mỹ thuộc Công ty TNHH  

MTV Hoàng Vũ vẫn thực hiện kinh doanh bình thường, ổn định. Qua báo cáo của 
doanh nghiệp, cửa hàng vẫn thực hiện bán hàng liên  tục kể cả ngày Tết, thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về kinh doanh xăng dầu, bán  hàng theo 
đúng thời gian đã đăng ký với Sở Công Thương. 

- Đã thực hiện niêm yết giá bán các loại xăng dầu và bán đúng giá niêm yết. 

- Tổng dung tích bể chứa của Cửa hàng xăng dầu Tân Mỹ là 150m3, tại thời 

điểm kiểm tra lượng xăng dầu tồn hiện nay khoảng 48m3. 

3. Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống  

a) Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn:  Luôn bám sát tồn kho để dồn đầy, duy trì 
các bể luôn đầy để đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ công tác bán hàng tại mọi thời 
điểm. Nhà phân phối xăng dầu cho đơn vị có kho đầu nguồn ngay tại thành phố Bắc 

Giang, Hà Nội, Hải Dương… do đó việc vận chuyển hàng về địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
rất thuận lợi, kịp thời.  

Đơn vị cam kết đảm bảo 100% nguồn cung cho các cửa hàng xăng dầu; cung 
cấp đầy đủ cho các thương nhân đã ký hợp đồng.  

b) Công ty TNHH  MTV Hoàng Vũ: 

Định kỳ trung bình khoảng 3-5 ngày nhập 01 xe 20m3, do nhu cầu của người 

dân không tăng đột biến, việc cung ứng xăng của nhà phân phối (Công ty xăng dầu 
Hà Bắc) cho đơn vị ổn định nên việc cung ứng xăng dầu của Công ty TNHH  MTV 

Hoàng Vũ vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Kết luận 

- Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn, Công ty TNHH  MTV Hoàng Vũ  đã thực hiện 
nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/20214 của 

Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chỉnh phủ) và các văn bản của Bộ Công 

Thương, Sở Công Thương trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

- Tại thời điểm kiểm tra, các đơn vị đã tuân thủ theo đúng quy định về thời gian 

bán hàng, niêm yết giá bán, duy trì việc cung ứng xăng liên tục. 

- Có phương án cung ứng xăng dầu bảo đảm cung ứng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu 

phát sinh cho mọi tình huống. 

2. Kiến nghị 
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a) Đối với Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn, Công ty TNHH  MTV Hoàng Vũ  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh xăng dầu tại Nghị 

định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 
(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021của Chính 
phủ), Công văn số 205/SCT-QLTM ngày 09/02/2022 của Sở Công Thương về việc 

chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu và bảo đảm cung ứng xăng dầu trên 
địa bàn và các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. 

- Tiếp tục duy trì phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong 
thời gian tới; Chấp hành nghiêm túc Bản cam kết đã ký với Sở Công Thương. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong hệ thống của nghiêm túc 
chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

- Trường hợp trong quá trình kinh doanh có vấn đề phát sinh, đề nghị đơn vị 
thường xuyên thông tin kịp thời về Sở Công Thương để phối hợp xử lý. 

b) Đối với phòng chuyên môn của Sở Công Thương 

- Phòng Quản lý thương mại: thường xuyên nắm bắt hoạt động kinh doanh xăng 

dầu, phối hợp với Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn, Công ty TNHH MTV Hoàng Vũ, 
các thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất phương án xử lý. 

- Thanh tra Sở: phối hợp với Phòng Quản lý thương mại theo dõi tình hình thực 
hiện pháp luật trong kinh doanh xăng dầu; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm pháp luật về kinh doanh xăng dầu. 

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra của Sở Công Thương về việc bảo đảm 

cung ứng xăng dầu đối với thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở (để b/c); 
- Phòng QLTM;  

- Lưu: VT, TTr. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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