
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /SCT-QLTM 

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-

CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu 

        
   Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2021 

 

                   Kính gửi:  - Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,  

                                      Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường,  

                                      Giao thông vận tải, Công an thành phố,  

                                      Cục thuế thành  phố, Cục Quản lý thị trường thành phố; 

                                      - UBND các quận, huyện; 

                                      - Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. 

 

Thực hiện công văn số 7207/BCT-TTTN ngày 12/11/2021 của Bộ Công 
Thương, công văn số 8784/UBND-CT ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 95/2021/NĐ-CP 
ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. 

Sở Công Thương thông tin đến các Sở, ngành, địa phương, đơn vị, các 
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn bộ nội dung Nghị định số 
95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về việc 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, Nghị định có hiệu lực từ ngày 02/01/2022 để các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn biết, triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

(Gửi kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính 

phủ về việc 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) 

 
      Nơi nhận:                   KT.GIÁM ĐỐC  
      - Như trên; 

      - Bộ Công Thương (để b/cáo); 

      - UBND TP (để b/cáo); 

      - GĐ, PGĐ Lê Minh Sơn; 

      - Cổng TTĐT Sở ( để th/hiện); 

      - Các phòng: QLTM, KTATMT; 

      - Lưu: VT, P.QLTM.                                                                                                               

             PHÓ GIÁM ĐỐC  

                Lê Minh Sơn 
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