
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:          /SCT-QLTM 

V/v thông báo danh sách các điểm 

bán lẻ của các doanh nghiệp tham gia 

Chương trình bình ổn thị trường 

hàng hoá thiết yếu phục vụ Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày        tháng     năm 2022 

                          

Kính gửi:  

 - Sở Thông tin và Truyền thông;  

 - Báo Sóc Trăng; 

 - Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 08/12/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường hàng hoá thiết yếu, 

đảm bảo cung ứng xăng dầu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng xin cung cấp danh sách các điểm bán lẻ, thông 

tin đặt hàng trực tuyến (website, facebook, zalo, số điện thoại đường dây nóng đặt 

hàng) của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường hàng hoá thiết 

yếu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đến các đơn vị được biết và hỗ trợ 

công bố thông tin rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh (thông tin chi tiết tại  danh 

sách đính kèm). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện từ quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLTM. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hứa Trường Sơn 
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