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SỞ CÔNG THƯƠNG
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 02 tháng 02 năm 2021

/QLTM-SCT

V/v đảm bảo nguồn xăng dầu, khí đốt
phục vụ nhu cầu tiêu dùng, ứng phó
với dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021của Thủ tướng
Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện
khẩn số 04 và 05/CĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu thực
hiện một số nội dung sau:
Trên cơ sở phương án số 03/PA-SCT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Sở
Công Thương về Dự trữ hàng hóa ứng phó dịch bệnh Covid-19, các đơn vị đầu
mối kinh doanh xăng dầu (có danh sách kèm theo) có kế hoạch phân phối nguồn
xăng dầu và khí đốt đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân trong vùng
dịch bị cách ly và không để hiện tượng thiếu hụt nguồn hàng xăng dầu và khí đốt.
Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc thưc hiện các biện pháp
phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động
nhất là các lái xe giao nhận xăng dầu và khí đốt.
Các đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu phối hợp với lực lượng Công an
để thống nhất và giải quyết những khó khăn cũng như phương thức giao nhận
hàng, khi giao nhận các đơn vị phải tuân thủ những quy định về phòng chống dịch
và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị
đầu mối kinh doanh xăng dầu đưa nguồn nhiên liệu đến tận vùng bị cách ly để
phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng.
Trên đây là một số yêu cầu về đảm bảo nguồn cung xăng dầu và khí đốt
phục vụ nhu cầu tiêu dùng và phòng, chống dịch Covid-19, Sở Công Thương đề
nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/cáo);
- Sở Y tế - BCĐ (B/cáo);
- Sở Giao thông-Vận tải(phối hợp);
- Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa,
huyện Ia Pa, Phú Thiện và huyện K rông Pa;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang Web;
- Lưu VT, QLTM
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