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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính
tại buổi họp để nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết tình hình biến động
xăng dầu trên địa bàn huyện Lý Sơn

Ngày 03/5/2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng
Bính chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết tình hình biến
động xăng dầu trên địa bàn huyện Lý Sơn. Tham dự cuộc họp gồm có lãnh
đạo các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh,
Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Cục Quản lý thị trường tỉnh; đại diện lãnh đạo
UBND huyện Lý Sơn; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xăng dầu
Quảng Ngãi và Văn phòng UBND tỉnh.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tình hình cung cầu xăng
dầu trên huyện đảo Lý Sơn và UBND huyện Lý Sơn báo cáo tình hình nguồn
xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và giải pháp trong thời gian đến;
ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
kết luận và chỉ đạo:
1. Đánh giá chung: Huyện Lý Sơn là một huyện đảo nằm trong hệ thống
đảo tiền tiêu của đất nước, có vị trí chiến lược quan trọng trong sự phát triển
kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh; tuy nhiên thời gian qua, đã để
xảy ra tình trạng thiếu một số mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng
của Nhân dân trong mùa mưa bão cũng như thời điểm các ngày lễ hội, tết, đặc
biệt là thiếu nguồn xăng vào thời điểm 30/4 và 1/5 vừa qua, việc thiếu nguồn
xăng nêu trên có nhiều nguyên nhân như: Chưa có kho chứa nhiên liệu, tàu
vận chuyển xăng dầu chưa đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định, chỉ
có hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên đảo,...; vì vậy, để giải quyết
các vấn đề nêu trên, yêu cầu các cấp, các ngành phải có trách nhiệm quan tâm
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cung ứng các mặt hàng thiết
yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân trên đảo và tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng
trên huyện đảo Lý Sơn trong thời gian tới.
2. Trước mắt, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Công
Thương, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,
Công an tỉnh, UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên
cứu, tạo điều kiện cho phép phương tiện đảm bảo được vận chuyển xăng từ

Cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn từ nay đến cuối năm 2019 để đảm bảo xăng
phục vụ sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân trên huyện đảo tránh tình trạng
thiếu hụt xăng như thời gian qua.
Riêng đối với tàu Tiên tri 07 (QNg 96707-TS) là tàu dịch vụ hậu cần
nghề cá (được đóng theo chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
ngày 07/7/2014 của Chính phủ) và do cá nhân ông Nguyễn Ngọc Nhiên (sinh
năm 1967, ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ và là
Thuyền trưởng. Tuy nhiên, ngày 13/3/2019, Sở Công Thương cấp ”Giấy
chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu” công nhận tàu Tiên tri 07
thuộc Doanh nghiệp tư nhân Nhiên Phường là chưa phù hợp với quy định; vì
vậy, yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương rà soát, thực hiện việc cấp ”Giấy
chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu” phải đảm bảo theo đúng
quy định.
3. Về lâu dài: Việc đầu tư cảng chuyên dùng để kinh doanh xăng dầu
trên huyện đảo Lý Sơn không thể thực hiện được mà chỉ có thể bố trí khu vực
cầu cảng đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong việc tiếp
nhận xăng dầu theo đúng quy định; vấn đề này, giao Sở Công Thương chủ trì,
phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên
quan:
- Rà soát, chọn một số vị trí phù hợp để bổ sung vào Quy hoạch tỉ lệ
1/2000 xây dựng huyện Lý Sơn để xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp có đủ
năng lực đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu gắn với việc đóng tàu vỏ thép đảm
bảo tiêu chuẩn để vận chuyển xăng dầu theo đúng quy định. Trước mắt, ưu
tiên cho phép Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi được chọn một vị
trí nêu trên để đầu tư;
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh (PCCC), Ủy ban
nhân dân huyện Lý Sơn nghiên cứu, tháo gỡ vướng mắc, đưa Dự án kho kết
hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đầu tư tại thôn
Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn sớm đi vào hoạt động.
4. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và
các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các
phương tiện vận tải (kể cả xe chở khách, xe bồn,...) trên địa bàn huyện đảo Lý
Sơn, xử lý nghiêm các phương tiện không đủ điều kiện khi tham gia giao
thông; đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn
các tàu cá neo đậu đúng nơi quy định.
5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các điểm neo
đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh để đánh giá nhu cầu cần neo đậu, tham mưu
UBND tỉnh bổ sung quy hoạch để đầu tư mở rộng cảng tại khu vực cảng Tịnh
Hòa và Tịnh Kỳ tạo điều kiện cho các tàu thuyền neo đậu đúng nơi quy định.
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Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để
các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương,
Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài chính, Giao thông vận tải,
Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi;
- UBND huyện Lý Sơn;
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP,
các Phòng Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha238.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Quốc Đạt
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