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THÔNG BÁO 

Về việc kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas)  

của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính   

 

Căn cứ Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn 

tỉnh An Giang; 

Thực hiện Thông báo số 723/TB-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê 

khai giá tại Sở Tài chính tỉnh An Giang.   

Sở Tài chính đã nhận được Hồ sơ kê khai giá khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của 

10 tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) trên địa bàn tỉnh, gồm: 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang, Công ty TNHH TM-DV Thùy Trinh, 

DNTN Lê Văn Tiền I, Công ty TNHH MTV Lê Văn Tiền, DNTN Nguyễn Thị Bo, 

Chi nhánh công ty CP TM Gas Bình Minh, DNTN Đức Ký, DNTN Tứ Phát, công 

ty TNHH MTV TM Trần Huỳnh Quang và công ty TNHH MTV An Tánh. 

Căn cứ hồ sơ kê khai giá khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh khí hóa lỏng (gas), Sở Tài chính thông báo mức giá khí dầu mỏ hóa lỏng 

(gas) của 10 tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính.                                                                                                                                                                                      

(Theo phụ lục đính kèm)  

Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết./. 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý giá (BTC); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo);  

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Các Cty, DN theo phụ lục đính kèm; 

- Báo AG, Đài PTTH An Giang; 

- Ban Giám đốc, Thanh tra Tài chính; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính; 

- Lưu: VP, P.GCS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

   

 

 

Nguyễn Điền Tân 
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