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V/v tăng cường công tác quản lý,
điều hành và bình ổn giá trong dịp
Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Kính gửi:
- Sở: Giao thông - Vận tải; Y tế; Văn hóa thông tin;
Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; Sở Thông tin Truyền thông;
- Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả;
- Cục quản lý thị trường;
- Công an tỉnh Hòa Bình;
- Cục Thuế tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 17/12/2019 của Bộ Tài chính về việc
tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên
đán Canh tý năm 2020 (sao gửi kèm);
Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, Cục Thuế tỉnh, UBND các
huyện, thành phố tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo quy định tại Mục 1.2,
đồng thời thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường trước, trong và sau tết theo
quy định tại Mục 4.3 Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 17/12/2019 của Bộ Tài chính.
Chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong
và sau Tết, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn
nói riêng để kịp thời gửi Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp
bình ổn giá theo quy định của pháp luật; đề xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trữ
quốc gia theo quy định cho người dân vùng gặp thiên tai, lũ lụt, cứu đói cho dân
trong thời kỳ giáp hạt và trong dịp Tết theo đúng đối tượng nhằm bảo đảm an
sinh xã hội.
Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn với những hàng hóa và dịch vụ tiêu
dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá; có biện pháp xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; công bố công khai tổ chức, cá
nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Không để xảy ra hiện tượng lợi dụng thời điểm dịp Tết để tăng giá dây
chuyền, tác động ảnh hưởng đến đời sống xã hội.
Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận
thương mại, nhất là đối với các mặt hàng vũ khí, chất nổ, pháo, hàng hóa vi
phạm môi trường, các mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán
như thuốc lá, rượu bia, gia cầm, thịt lợn, thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ chất

lượng thực phẩm tươi sống nhập khẩu; đặc biệt ở những khu vực địa bàn trọng
yếu, giáp biên giới.
Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố giám sát chặt chẽ việc
kê khai giá của doanh nghiệp; kiểm soát chạt chẽ yếu tố hình thành giá và việc
xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng
thuộc danh mục kê khai giá; các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng
hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng dự trữ quốc gia;
hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, hàng hóa, dịch vụ được trợ
cước, trợ giá thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Có biện
pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, trách điều chỉnh giá nhiều mặt
hàng vào cùng một thời điểm nhất là trong dịp trước, trong và sau tết.
Đề nghị các Sở, ban, ngành, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố
quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Phòng QLG &CS;
- Lưu: VT, (L).
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