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V/v triển khai công tác điều

hành giá năm 2021

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 655/VPCP-KTTH ngày 27/01/2021 của Văn phòng
Chính phủ về việc công tác điều hành giá năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu
cầu các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm
được giao tăng cường thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm
phát năm 2021; trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:
1. Sở Tài chính
- Chủ động theo dõi diễn biến giá cả thị trường, diễn biến cung cầu hàng
hóa để có biện pháp bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa phù hợp theo thẩm quyền,
nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong thời điểm diễn ra
dịch bệnh như thịt lợn, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Tổ chức thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với công tác kê khai giá thuộc
thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định
pháp luật về giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn và kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình
thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ
mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự
nghiệp công.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố nắm
bắt thông tin kịp thời về nguồn cung, biến động nguồn cung ứng, giá cả thực phẩm,
nhất là thịt lợn trên địa bàn tỉnh để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; thông tin đầy đủ,
kịp thời về giá cả thị trường mặt hàng thịt lợn tới người chăn nuôi, tránh tình trạng
đầu cơ, làm tăng giá bất thường nhằm trục lợi, gây mất ổn định thị trường, ảnh
hưởng đến đời sống của người dân. Tích cực tìm kiếm, liên kết mở rộng thị trường,
xây dựng chuỗi cung ứng, đảm bảo tính cạnh tranh và ổn định thị trường.
- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các
biện pháp phòng, chống bệnh cho động vật, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi, các
quy định về chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện tái đàn theo quy định.
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- Phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai, kịp thời bố trí giải ngân nguồn
vốn thực hiện các chương trình, dự án (xây dựng nông thôn mới, 30a, 135…),
trong đó ưu tiên đầu tư, hỗ trợ con giống, tập trung tái đàn và tăng đàn lợn, đồng
thời phát triển đàn trâu, bò, gia cầm, thủy sản và các loại vật nuôi khác phù hợp
với tình hình của từng địa phương, nhằm tăng số lượng tổng đàn, đảm bảo ổn định
nguồn cung cấp thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi tập trung quy
mô trang trại. Thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai đầu
tư các trang trại chăn nuôi trên địa bàn các huyện, thành phố. Hỗ trợ các trang trại,
gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn và phát triển
đàn lợn của địa phương theo quy định.
3. Sở Công Thương
- Theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng
thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong dịp Lễ, Tết, mùa mưa lũ và phòng
chống dịch bệnh để chủ động phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng
biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình
trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp Lễ, Tết,
mùa mưa lũ và trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên
quan theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp, diễn biến thời tiết, dịch bệnh,
nhất là dịch tả lợn châu phi; đánh giá nguồn cung mặt hàng thịt lợn của tỉnh, tổ
chức kiểm soát khâu trung gian trong cung ứng thịt lợn theo chỉ đạo, hướng dẫn
của các bộ, ngành Trung ương; đồng thời tuyên truyền, khuyến khích các siêu thị,
cửa hàng thực phẩm trên địa bàn tăng số lượng các mặt hàng thịt hộp, thịt gia súc
gia cầm, thủy, hải sản đông lạnh thay thế thịt lợn.
- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các cơ quan thành viên Ban chỉ
đạo 389 tỉnh trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong
đó chú trọng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, nguồn
gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy
định của pháp luật.
4. Sở Y tế
- Công khai, minh bạch giá dịch vụ y tế theo quy định để người sử dụng
dịch vụ biết, thực hiện; đồng thời tuyên truyền, giải thích đến người bệnh và người
nhà bệnh nhân để tránh khiếu nại không cần thiết.
- Tăng cường kiểm soát giá thuốc, vật tư thiết yếu phục vụ công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tránh lợi dụng tăng giá bất hợp pháp,
minh bạch trong quản lý điều hành giá; tuyên truyền, khuyến khích các doanh
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nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện bán đúng giá, không om hàng đẩy giá đối với các
mặt hàng phòng chống dịch bệnh nhằm ổn định giá cả thị trường.
- Tăng cường phối hợp với Sở Tài chính kiểm soát việc kê khai giá đối với
hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch bệnh như: Khẩu trang y tế; chế phẩm diệt
khuẩn tay; chế phẩm diệt khuẩn da dùng trong y tế; nhiệt kế điện tử hồng ngoại.
5. Sở Giao thông Vận tải
- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận văn bản kê khai giá cước của các đơn vị kinh
doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát việc kê khai, niêm yết giá và việc bán vé theo giá niêm yết đối với các
đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là dịp Lễ, Tết. Xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm theo quy định.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức công tác truyền thông,
đảm bảo công khai, minh bạch thông tin về giá; kịp thời cung cấp thông tin khách
quan, toàn diện, chính xác trong công tác điều hành giá của địa phương, Chính
phủ; biến động giá cả thị trường; thông tin về thực hiện các chính sách hỗ trợ, ổn
định thị trường của Tỉnh, của Chính phủ.
7. UBND các huyện, thành phố
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp, chỉ đạo các
phòng, ban liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát giá theo đúng quy định;
phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm (nếu có). Phối hợp với các ngành, lực lượng
chức năng của Tỉnh trong thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh.
Căn cứ nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành
tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. HĐND;
- UBND tỉnh: U;
- Lưu: VT, Kt3.
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