VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ



Số: 2327/VPCP-KTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

V/v kiến nghị của Ban cán sự đảng Bộ
Công Thương

Kính gửi:
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Thông tin và
Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.
Ngày 23 tháng 3 năm 2022, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương có văn bản
số 125-CV/BCSĐ về việc bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu
trong nước. Về việc này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:
Yêu cầu các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Công an, Thông tin và
Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban
Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ ý kiến
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22 tháng 2
năm 2022 về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước và các
văn bản chỉ đạo liên quan; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Ban
cán sự đảng Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên (gửi kèm theo) trong quá trình
thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm
quyền được giao để bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu
cầu của thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: CN, ĐMDN, QHQT, KGVX, TH,
VPBCS, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).TLK
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