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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp triển khai công tác bình ổn thị trường, giá cả  

 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020   

  

Ngày 20/12/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác bình ổn thị trường, giá cả Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành: Công 

Thương, Tài chính , Kế hoạch và Đầu tư , Thông tin và Truyền thông , Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn , Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Ngân hàng 

Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia dự 

trữ hàng hóa thực hiện bình ổn thị trường, giá cả. Sau khi nghe Sở Tài chính báo 

cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh kết luận như sau:   

Bình ổn giá cả, thị trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong 

dịp Tết Nguyên đán, vì vậy trong những năm vừa qua, tỉnh rất quan tâm chỉ đạo 

thực hiện công tác bình ổn thị trường giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục 

vụ Tết Nguyên đán, hàng hoá phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. Các sở, ngành 

(nhất là Sở Công Thương, Sở Tài chính) đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện 

tốt công tác bình ổn thị trường , giá cả, nhất là trong dip̣ Tết Nguyên đán  và sản 

xuất vu ̣đông xuân  năm Kỷ hợi; các doanh nghiệp được tạm ứng kinh phí thực 

hiện bình ổn giá đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đúng mục 

đích và hiệu quả do đó thị trường giá cả  trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn nhất là dịp 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán cơ bản ổn định, không có biến đôṇg lớn về 

chỉ số giá tiêu dùng , hàng hóa được cung ứng đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu 

sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số hạn 

chế đó là việc thực hiện bình ổn giá và công tác kiểm tra, giám sát bình ổn giá 

đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại một số vùng nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa chưa thật sự hiệu quả. Hiện nay chỉ số giá tiêu dùng một số mặt hàng 

thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng thịt lợn tăng cao, nguồn cung cấp thịt lợn cho 

nhân dân ăn tết sẽ thiếu hụt; Để triển khai hiệu quả công tác bình ổn thị trường, 

giá cả trong năm 2020, không để hiện tượng tăng giá đột biến trước trong và sau 

tết, nhất là nùa lễ hội diễn ra vào đầu năm, UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Hội 

Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nắm tình hình thị 

trường, lưu lượng hàng hoá, du khách từ nay đến trước và sau Tết Nguyên đán 

để triển khai có hiệu quả công tác bình ổn giá. Rà soát các mặt hàng có giá cả 

không ổn định tại các chợ, siêu thị (tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như 

thực phẩm, hàng phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật tư 

nông nghiệp, đặc biệt là thịt lợn, diễn biến giá cả hằng tuần…) để dự báo về tình 

hình biến động giá và có kế hoạch tổ chức bình ổn.  
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Tổ chức kiểm tra, giám sát, nắm thông tin đảm bảo các điểm bình ổn thực 

hiện đúng mục tiêu người tiêu dùng được hưởng lợi. Tích cực chỉ đạo triển khai 

các hội chợ, các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế và 

các cơ quan liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra hoạt 

động cung ứng dịch vụ tại các nhà hàng, khách sạn, siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh 

nhằm đảm bảo không có hiện tượng tăng giá dịch vụ đột biến vào dịp Tết, lễ hội 

đầu Xuân 2020 tại các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, các điểm bán hàng lớn trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, nhất là công tác niêm yết giá, bán 

theo giá niêm yết, chất lượng sản phẩm. Tích cực triển khai công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán đảm bảo không để hình thành các điểm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, 

hàng vi phạm sở hữu trí tuệ,... Kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, nhất là các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các cơ sở có dấu hiệu kinh 

doanh hàng hoá không đảm bảo chất lượng, hàng phải đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, các điểm thực hiện chương trình bình ổn giá của các doanh nghiệp 

tạm ứng kinh phí. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện văn minh thương mại tại 

các chợ, các điểm kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch.  

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên 

quan xây dựng báo cáo tổng thể đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện 

chương trình bình ổn giá năm 2019, từ đó đề xuất triển khai chương trình bình 

ổn giá năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp với Sở Công Thương 

theo dõi, nắm vững diễn biến giá cả thị trường. Tham mưu cho UBND tỉnh thực 

hiện ứng kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính để cho các doanh nghiệp dự trữ hàng 

hoá thực hiện bình ổn thị trường, giá cả (ưu tiên cho các doanh nghiệp thực hiện 

bình ổn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn). Rà soát mức giá các mặt hàng 

đăng ký thực hiện bình ổn của các doanh nghiệp đảm bảo thấp hơn 5-10% so với 

giá thị trường. 

4. Cục Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng hóa 

đơn, chứng từ, chống thất thu, gian lận về thuế, tăng cường công tác kiểm tra 

doanh thu các cơ sở kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu 

thị; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hóa đơn để tiếp tay cho buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hành vi gian lận thuế, trốn thuế. 

5. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện 

tốt việc cung ứng tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo cung ứng đầy đủ 

lượng tiền mặt và an ninh, an toàn tại các cây ATM; xem xét, hỗ trợ hợp lý cho 

các doanh nghiệp vay vốn thực hiện bình ổn giá năm 2020.  

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Lạng Sơn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình bình 

ổn giá của tỉnh (xem xét mở chuyên mục tuyên truyền riêng về công tác bình ổn 

giá, thị trường nếu thấy cần thiết), phản ánh, đưa tin kịp thời những cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, điểm thực hiện tốt bình ổn giá đúng quy điṇh , những cơ sở vi 
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phạm các quy điṇh, cam kết trong thực hiện bình ổn giá, các cơ sở kinh doanh vi 

phạm về văn minh thương mại, tăng giá đột biến.   

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá tình hình cung ứng 

nguồn thực phẩm tại địa phương để cung cấp cho thị trường tại địa phương. Kiểm 

tra, rà soát các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, các cơ sở chế biến, nuôi 

trồng liên quan đến sản phẩm nông nghiệp để đánh giá khả năng cung ứng cho thị 

trường trong dịp Tết Nguyên đán phục vụ kế hoạch thực hiện bình ổn giá (nhất là 

lương thực, rau, củ, quả, gia súc, gia cầm, thủy sản); phối hợp Sở Công Thương, 

Cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát giá các măṭ 

hàng được bình ổn giá, triển khai thực hiện bình ổn giá đối với các mặt hàng phục 

vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn.  

8. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp 

kiểm tra, kiểm soát tốt chương trình bình ổn trên địa bàn đảm bảo hàng hoá thực 

hiện bình ổn đến tay người tiêu dùng. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh 

doanh tại chợ, siêu thị, các cơ sở kinh doanh, đặc biệt các chợ hoa, cây cảnh, điểm 

bán hàng thực phẩm tươi sống, hoa quả,… đảm bảo chất lượng hàng hoá lưu 

thông trên thị trường. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý trật tự văn minh đô 

thị, môi trường tại thành phố và các thị trấn, thị tứ.  

UBND các huyện biên giới chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm 

soát khu vực biên giới, không để hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng không đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng nguy cơ phát sinh dịch bệnh vào thị trường 

nội địa, ảnh hưởng đến sức khoẻ và vệ sinh môi trường. 

9. Các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa thực hiện bình ổn thị trường, giá cả 

triển khai thực hiện tốt Chương trình bình ổn giá, cam kết sử dụng kinh phí tạm 

ứng đúng mục đích, lựa chọn nguồn cung đảm bảo chất lượng hàng hóa thực hiện 

bình ổn và đăng ký giá bán hàng với Sở Tài chính đảm bảo giá bán thấp hơn giá 

thị trường từ 5 đến 10%, hoàn trả kinh phí tạm ứng đúng thời hạn, bố trí khu vực 

bán hàng bình ổn riêng đảm bảo dễ nhận diện; thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

thực hiện bình ổn giá 

10. Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hơp̣ báo cáo, đề xuất của Sở Tài 

chính về việc cho các doanh nghiêp̣ tạm ứng kinh phí dư ̣kiến thực hiện bình ổn 

giá năm 2020 để báo cáo trong cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh ngày 23/12/2019./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trưc̣ HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan có thành phần dự họp;  

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- Các DN đăng ký thực hiện bình ổn giá;  

- C, PVP, các phòng CV, TTTH-CB;  

- Lưu: VT, KTTH(LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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