
UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:            /SCT-QLTM

V/v triển khai lộ trình kinh doanh
xăng E5 RON92

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày        tháng       năm 2017

                                      Kính gửi:
- Công ty Xăng dầu Tây Ninh;
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh;
- Thương nhân phân phối xăng dầu;
- Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
- Đại lý bán lẻ xăng dầu;
- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Chỉ thị số
11/CT-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2017 về việc tăng cường triển khai thực hiện Lộ
trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Công
văn số 2258/UBND-KTTC ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc hỗ trợ thương nhân triển khai lộ trình xăng E5 RON 92 (văn bản kèm
theo), Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai
thực hiện nội dung như sau:

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng vật
chất, kỹ thuật, thương mại; có kế hoạch, phương án chuyển đổi mặt hàng, đáp ứng
tiến độ, lộ trình thực hiện để đảm bảo từ ngày 01/01/2018 chỉ kinh doanh xăng E5
RON 92 và xăng khoáng RON 95.

- Công ty Xăng dầu Tây Ninh, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây
Ninh, thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu triển khai
thông báo đến các cửa hàng hàng bán lẻ xăng dầu - hệ thống đại lý trực thuộc của
mình về lộ trình triển khai xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95, để đảm bảo
từ ngày 01/01/2018 các cửa hàng hàng bán lẻ xăng dầu chỉ kinh doanh xăng E5
RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nghiêm túc
thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở Khoa học và Công nghệ (phối hợp thực hiện);
- Sở Thông tin và Truyền thông (phối hợp thực hiện);
- Đài Phát thanh và Truyền hình (phối hợp tuyên truyền);
- Báo Tây Ninh (phối hợp tuyên truyền);
- Trang thông tin điện tử Sở Công Thương (thông báo);
- Lưu: VT, P.QLTM. Minh 14.
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