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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
V/v Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Quy chế phối hợp quản lý nhà nước
ñối với hoạt ñộng kinh doanh xăng dầu trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 34/2017/Qð-UBND ngày 18/8/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về
kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ
quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ và Nghị ñịnh
số 100/2013/Nð-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP;
Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/NðCP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2018/Nð-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc
sửa ñổi một số Nghị ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Quy chế phối hợp quản lý nhà nước
ñối với hoạt ñộng kinh doanh xăng dầu trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 34/2017/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hà Nam, với các nội dung sau:
1. Sửa ñổi Khoản 2 ðiều 6 như sau:
“ðối với ñề xuất dự án mới: Sở Kế hoạch và ðầu tư là cơ quan ñầu mối chủ
trì lựa chọn phương thức phối hợp quy ñịnh tại ðiều 4 của Quy chế này trình Ủy
ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án kinh doanh xăng dầu”.
2. Sửa ñổi Khoản 2 ðiều 9 như sau:
“Cục Thuế thường xuyên nắm bắt tình hình kinh doanh, kê khai và thực
hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ñặc biệt là
tình hình nộp thuế bảo vệ môi trường của các thương nhân ñầu mối ñăng ký
kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh; thường xuyên phối hợp trao ñổi, cung cấp thông
tin, tài liệu liên quan với Sở Công thương, Công an tỉnh và các ñơn vị có liên
quan nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý”.

