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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu,  

bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020  

 

Thực hiện Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối 

năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; để đảm bảo cân đối cung cầu các 

mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa trước, trong và sau tết Nguyên đán 

Canh Tý năm 2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình bình 

ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh với các nội dung 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020; đồng thời gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”, thực hiện chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”. 

- Chủ động nguồn cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu trên địa 

bàn để có phương án hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền biện pháp bảo đảm cân đối 

cung cầu, ổn định thị trường không để xẩy ra tình trạng biến động về giá cả, thị 

trường, thiếu hàng, tăng giá đột biến hoặc tồn đọng hàng hóa sau Tết; góp phần 

đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hiểu và chấp hành nghiêm túc 

các quy định của pháp luật về giá. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác kiểm 

tra, kiểm soát thị trường. 

- Kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh, 

vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ... 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, dự báo và kiểm tra kiểm 

soát thị trường trước trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 
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- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định quản lý nhà nước về 

giá, chất lượng và các biện pháp bình ổn nhằm ổn định thị trường, giả cả trên địa 

bàn toàn huyện;  

- Theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu và giá cả hàng hóa, nhất là các mặt 

hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn quản lý để 

chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo 

đảm 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 Tết Nguyên đán. 

- Theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh nhất là dịch tả lợn 

Châu Phi, tình hình dịch bệnh trên cây trồng; chủ động có phương án hoặc đề xuất 

phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản thực 

phẩm thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng. 

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành 

vi đầu cơ găm hàng, tăng giá; việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản 

lý giá, thuế, phí ... Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật 

và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Giám sát chặt chẽ đăng ký giá, kê khai giá, kiên quyết xử lý các trường hợp 

kê khai tăng giá không phù hợp với tác động của yếu tố đầu vào và mặt bằng giá cả 

thị trường. 

- Tập trung nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm OCOP đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của thị trường; xây dựng một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

thương hiệu quốc gia; hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã theo chỉ đạo 

của Chính phủ; xây dựng và quản lý hiệu quả nhãn hiệu OCOP trở thành thương 

hiệu mạnh của huyện. 

- Phối hợp tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá và đưa hàng Việt về nông 

thôn, đặc biệt là các xã khó khăn. 

2. Phối hợp thực hiện chương trình bình ổn 

Phối hợp với Sở Công Thương và các ban ngành có liên quan xác định mặt 

hàng, thời gian, địa điểm thực hiện chương trình, giá cả, điều kiện, quyền lợi và 

nghĩa vụ của các doanh nghiệp tham gia bình ổn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế & Hạ tầng 

- Phối hợp với sở Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức chuyến 

hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tổ chức các chương trình bán hàng tết, 
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triển khai việc dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020 nhằm kích cầu tiêu dùng, kết hợp hưởng ứng Cuộc vận động “ Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chú trọng đến các mặt hàng thiết yếu để cung 

ứng sớm và đầy đủ cho người dân. 

- Phối hợp với các cơ quan  liên quan thường xuyên, tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá và bán theo giá niêm 

yết, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, ép giá, găm hàng, 

đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán hàng lên cao, gây bất ổn thị trường. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Thường xuyên khảo sát, theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả thị trường để 

làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo quy 

định của pháp luật.  

- Chủ trì phối hợp với các ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm 

soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, 

thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng 

thiết yếu, bình ổn thị trường ... 

- Phối hợp với  Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra, kiểm soát giá cả thị 

trường, kiểm tra niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn.  

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Theo dõi sát hoạt động chăn nuôi, đánh giá chính xác tổng đàn để cung ứng 

cho thị trường dịp Tết Nguyên đán; phối hợp chặt chẽ và kịp thời với Phòng Kinh 

tế & Hạ tầng trong việc bảo đảm nguồn cung thịt lợn nói riêng và thực phẩm nói 

chung cho thị trường, phục vụ công tác bình ổn thị trường.  

- Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất tạo nguồn hàng nông, lâm, thủy, hải 

sản ổn định, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, cung ứng đầy đủ nhu 

cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh và nhu cầu xuất.  

- Tăng cường quản lý về phòng chống dịch trên cây trồng, vật nuôi; kiểm 

soát giết mổ, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…theo chức năng quản lý 

ngành; phối hợp kiểm tra giám sát điều kiện sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn 

đối với các vùng sản xuất tập trung, các chợ trung tâm trên địa bàn tỉnh; xử lý 

nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp chăn nuôi tập trung có phương án bảo đảm 

nguồn cung cấp thịt lợn cho thị trường để phân phối và thực hiện việc giảm giá 

thành phẩm tương ứng cho người tiêu dùng vào Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 
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4. Phòng Văn hóa - Thông tin  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của nhà nước về quản lý, 

bình ổn giá và những biến động giá cả thị trường; cập nhật thông tin về công tác 

bình ổn giá thị trường để người sản xuất, tiêu dùng biết, thực hiện; chủ động đấu 

tranh với các thông tin sai sự thật, gây hoang mang cho người sản xuất, tiêu dùng;  

- Phối hợp với các sở, ngành cập nhật, công khai danh sách các tổ chức, cá 

nhân sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định pháp luật về giá, chất lượng, nhãn 

mác, vệ sinh an toàn thực phẩm, thương hiệu trên phương tiện thông tin đại chúng; 

tuyên tuyền sâu rộng việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”.   

5. UBND các xã, thị trấn 

- Theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, cung cầu, giá cả các hàng hóa thiết 

yếu trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua phòng Kinh tế  & Hạ tầng) 

theo quy định; khi thị trường có dấu hiệu bất thường, báo cáo và phối hợp với các 

phòng, ngành xử lý kịp thời; tăng cường nắm tình hình dự trữ hàng hóa thiết yếu 

trên địa bàn; khuyến khích hệ thống chợ, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, cửa 

hàng tiện ích,… mở cửa sớm và kết thúc bán hàng muộn, kéo dài thời gian bán 

hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. 

- Chỉ đạo niêm yết giá tại các chợ, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa dịp Tết Nguyên đán; phối hợp kiểm tra, xử 

lý công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, 

vi phạm pháp lệnh về giá; tạo điều kiện các đơn vị tham gia bán hàng bình ổn, đưa 

hàng Việt về nông thôn trên địa bàn.  

- Chỉ đạo Ban Quản lý chợ, Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ thường 

xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, chấp hành các quy định về giá; 

kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  

- Thường xuyên thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm quảng bá 

rộng rãi để nhân dân trên địa bàn được biết về chương trình bán hàng bình ổn thị 

trường của tỉnh, các địa điểm bán hàng bình ổn thị trường tại địa phương (nếu có); 

phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động bán hàng bình ổn thị trường và đưa hàng 

Việt về nông thôn của các doanh nghiệp để kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất 

giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

6. Thực hiện chế độ báo cáo 
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UBND các xã chịu trách nhiệm báo cáo về UBND huyện (qua phòng Kinh tế 

& Hạ tầng) theo các đợt như sau: 

- Đợt 1: Báo cáo tình hình thị trường, cung cầu giá cả hàng hóa tại địa 

phương dịp sát tết Nguyên đán Canh Tý trước ngày 15 tháng 01 năm 2020. 

- Đợt 2: Báo cáo kết quả phục vụ Tết trước ngày 29 tháng 01 năm 2020. 

Hình thức báo cáo: Bằng văn bản giấy và gửi bản mềm qua hệ thống TD 

Office để tổng hợp theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, 

bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện, yêu cầu 

các phòng, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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