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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG  
 

 

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính Phủ 

về kinh doanh xăng dầu; 

Căn cứ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thương tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Kết luận thanh tra số 113/KL-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh 

về việc quản lý, sử dụng đất của Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Thương mại, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 

105/GCNĐĐK-SCT ngày 01/7/2016 do Sở Công Thương tỉnh Bình Phước cấp cho 

Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư dầu khí Sài Gòn tại Bình Phước (đồng sở 

hữu là Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Bình) tại địa chỉ: Đường ĐT.741, ấp 4, xã Tân 

Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

Lý do thu hồi: Thực hiện theo Kết luận thanh tra số 113/KL-UBND ngày 12/3/2020 

của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất của Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung tại Giấy chứng 

nhận số 105/GCNĐĐK-SCT ngày 01/7/2016 do Sở Công Thương tỉnh Bình Phước 

cấp cho Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư dầu khí Sài Gòn tại Bình Phước 

(đồng sở hữu là Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Bình) hết hiệu lực kể từ ngày 

20/3/2020. 

Điều 3. Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư dầu khí Sài Gòn tại Bình 

Phước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Như điều 3; 

- Công an tỉnh;  

- Các Sở: KHĐT, KHCN, TNMT, XD;  
- Cục QLTT tỉnh; 

- Cục Thuế; 

- UBND huyện Đồng Phú; 
- Lưu: VT, QLTM. 

                   GIÁM ĐỐC 
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