UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 111

/UBND-KT&HT

V/v tăng cường công tác quản lý,
điều hành và bình ổn giá trên địa
bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán
Nhâm Dần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 13 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng
HĐND & UBND huyện; Kinh tế và Hạ tầng, Nông
nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao;
- Đội Quản lý thị trường số 02;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 230/UBND-KT2 ngày
11/01/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên
địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần;
Để thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả thị trường
theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện
cho nhân dân huyện Vĩnh Tường đón xuân Nhâm Dần năm 2022 vui vẻ, an toàn,
lành mạnh và tiết kiệm; UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã,
thị trấn triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:
1. Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện
triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo Nghị
quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Chỉ thị
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm
bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022.
- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan liên
quan triển khai thực hiện các quy định về quản lý giá, bình ổn giá cả thị trường
trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 02, tăng cường hoạt động kiểm
tra, giám sát thị trường đối với các lĩnh vực về giá, chất lượng sản phẩm, các
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quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp
luật trên địa bàn.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Cuộc vận động "Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Chương trình đưa hàng Việt về nông
thôn, về khu, cụm công nghiệp theo phương thức phù hợp, thích ứng an toàn với
dịch bệnh Covid-19.
- Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai công tác hướng dẫn các chợ
dân sinh, các chợ đầu mối trên địa bàn, triển khai tốt các biện pháp phòng chống
dịch bệnh, các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19 để
duy trì hoạt động của các chợ nhằm bảo đảm cung ứng, trao đổi hàng hóa, nhất
là các mặt hàng lương thực, thực phẩm cho người dân dịp cuối năm và Tết
Nguyên đán.
3. Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện
- Chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, chỉ đạo Trạm Y tế các xã,
thị trấn trực 24/24 giờ, bảo đảm sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân đặc biệt
trong trường hợp thương tích, tai nạn giao thông đặc biệt là dịp tết Nguyên đán.
- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, giám
sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra
an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ giá thuốc, giá các dịch vụ y tế; xử lý
nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người
dân và xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm và công khai trên phương
tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho người dân.
4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai kế
hoạch sản xuất; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia
cầm, vật nuôi; chủ động theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, thời tiết; phối hợp với
Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát
hoạt động giết mổ, vận chuyển kinh doanh gia súc, gia cầm, đảm bảo các sản
phẩm này được lưu thông trên thị trường vào dịp Tết Nguyên đán được kiểm
dịch chặt chẽ, không cho lưu thông những loại sản phẩm không đảm bảo an
toàn, chưa qua kiểm dịch.
- Phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan liên quan triển khai các biện
pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm; phòng, chống dịch bệnh đối với vật
nuôi, cây trồng một cách hiệu quả, kịp thời, không làm ảnh hưởng đến nguồn
cung thực phẩm.
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- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát tình
hình dịch tả lợn châu Phi; chủ động có phương án đảm bảo nguồn cung, ổn định
thị trường, tránh xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, mất kiểm soát.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin
Chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND & UBND huyện và các cơ
quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin kịp thời về
tình hình giá cả thị trường; công khai minh bạch thông tin về giá, nhất là đối với
nguyên, nhiên, 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...
6. Đội Quản lý thị trường số 02
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp
luật về giá; có biện pháp bảo đảm đủ nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng
tiêu dùng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng do đầu cơ, gom hàng,
gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, đến trật tự, an toàn xã
hội trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.
- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Tổ công tác liên ngành của
huyện để thực hiện kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường trên địa bàn theo quy
định của pháp luật. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp
luật trong lĩnh vực giá cả, thị trường.
7. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình giá cả thị
trường, phản ánh kịp thời diễn biến giá cả các loại mặt hàng, nhất là đối với mặt
hàng là nguyên, nhiên, 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.
8. UBND các xã, thị trấn
- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo
Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành
nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn theo dõi sát tình hình dịch tả lợn châu Phi; chủ động có phương
án đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường, tránh xảy ra tình trạng tăng giá đột
biến, mất kiểm soát.
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- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp
luật về giá; có biện pháp bảo đảm đủ nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng
tiêu dùng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng do đầu cơ, gom hàng,
gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, đến trật tự, an toàn xã
hội trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.
- Hướng dẫn các chợ dân sinh, các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên
địa bàn, triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các biện pháp thích
ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19 để duy trì hoạt động của các chợ
nhằm bảo đảm cung ứng, trao đổi hàng hóa, nhất là các mặt hàng lương thực,
thực phẩm cho người dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
- Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành triển khai thực hiện các
quy định về quản lý giá, bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau Tết
Nguyên đán.
UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn các
cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được
giao tại Công văn này./.
Nơi nhận:
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- Như trên;
- Sở Công thương (p/h);
- Sở Tài chính (p/h);
- CT, CPCT UBND huyện;
- Các cơ quan đơn vị;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Hoàng Tuấn Tam

