ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI
Số: 2088/UBND-TCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quỳnh Nhai, ngày 25 tháng 8 năm 2021

V/v tăng cường công tác quản lý
và bình ổn giá trên địa bàn huyện
những tháng cuối năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Thực hiện Công văn số 2617/UBND-TH ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh
những tháng cuối năm 2021.
Để tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn
huyện những tháng cuối năm 2021 nhằm thực hiện mục tiêu giữ ổn định mặt
bằng giá, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người
dân, vừa hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, tránh để xảy ra các biến động bất
thường về giá ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Chủ tịch UBND huyện đề nghị
các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện một số nội dung sau:
1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp thời minh bạch
thông tin về giá cả và công tác điều hành giá của cấp có thẩm quyền, nhất là diễn
biến giá cả các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và
đời sống của người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng, kiểm soát lạm phát.
2. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm soát, theo dõi sát diễn biến thị trường
về cung cầu hàng hóa, tình hình giá cả thị trường; có biện pháp xử lý kịp thời các
thông tin sai sự thật gây bất ổn thị trường; có phương án và đề xuất kịp thời nhằm
ứng phó kịp thời việc bình ổn giá cả thị trường khi thị trường có biến động.
3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị
trường; định hướng cho các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện chuẩn bị các
mặt hành thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân như: Lương thực, thực phẩm,
thuốc chữa bệnh, vật liệu đầu vào cho sản xuất,… không để xảy ra biến động giá
cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của người dân và công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện trong những tháng cuối năm 2021.
Thực hiện lưu thông hàng hóa thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt yêu
cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
4. Theo dõi sát diễn biến cung, cầu hàng hóa, giá cả thị trường, nhất là đối
với nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất; vật tư y tế
phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp, giá cước vận tải,… để kịp thời có các giải
pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá cả trên địa bàn. Kiểm soát lạm phát để
thực hiện tốt mục tiêu kép vừa giữ bình ổn mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn
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cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế.
5. Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; việc chấp hành
các quy định về giá như: Đăng ký giá, kê khai giá và niêm yết giá; tăng cường
kiểm soát, chất lượng hàng hóa, các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá trái pháp
luật, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trên địa bàn, đặc
biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu của người dân như vật tư y tế
phòng dịch, vật tư nông nghiệp, các sản phẩm nông sản, thực phẩm tại các khu
vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn đôn đốc các tổ chức cá
nhân thực hiện các quy định về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán
theo giá niêm yết; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn.
7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan rà soát, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất
là đối với mặt hàng nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa thiết yếu đầu vào cho sản
xuất, vật tư y tế phòng chống dịch, sản phẩm nông nghiệp, giá cước vận tải, giá
mặt hàng xây dựng,… để triển khai chương trình bình ổn giá cả thị trường. Phối
hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 và các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm
soát thị trường, chống hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng,
gian lận thương mại; việc niêm yết giá và bán theo niêm yết giá; việc chấp hành
các quy định của pháp luật về quản lý thị trường, quản lý giá.
8. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất
nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm
thiết yếu, đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm để chủ động và đáp
ứng kịp thời nhu cầu của người dân trong những tháng cuối năm 2021 và Tết
Nguyên đán 2022; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên
cây trồng, vật nuôi, không làm ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm trên địa
bàn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện
quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh
nông lâm thủy sản trên địa bàn.
9. Đội Quản lý thị trường số 5 (Thuận Châu – Quỳnh Nhai): Tăng cường
kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm pháp luật đối với các lĩnh vực như: Kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng
không hóa đơn chứng từ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác;
gian lận thương mại, đấu tranh chống đầu cơ, tích trữ gây lũng đoạn thị trường,
tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục
vụ đời sống của người dân. Kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niệm yết
của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
10. Công an huyện: Phối hợp chặt chẽ với Đội Quản lý thị trường số 5 và
các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng cấm, hàng
nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; xác minh, điều
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tra và xử lý đối với các hành vi bịa đặt, loan tin, thông tin không đứng sự thật về
tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ,… gây bất ổn thị trường và tâm lý
hoang mang trong nhân dân.
11. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, thông tin kịp thời về tình hình giá cả thị trường, phản ảnh kịp thời giá
cả các mặt hàng, nhất là đối với nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu
vào cho sản xuất; vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp, giá cước vận
tải,… để người dân nắm bắt kịp thời, không hoang mang trước các thông tin sai
sự thật, gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường và đời sống Nhân dân.
12. Ủy ban nhân dân các xã: Theo dõi diễn biến thị trường cung, cầu hàng
hóa, giá cả thị trường trên địa bàn, nhất là đối với nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa
thiết yếu là đầu vào cho sản xuất; vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp,
giá cước vận tải, giá vật liêu xây dựng…chủ động báo cáo UBND huyện có
phương án kịp thời bình ổn giá cả thị trường theo quy định; phối hợp với các lực
lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng cấm, hàng nhập lậu,
hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; việc niêm yết giá và bán
theo niêm yết giá; việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý thị
trường, quản lý giá.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH (Thành), 05b.
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