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KẾ HOẠCH
Cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2020
và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện Sông Lô
Thực hiện văn bản số 1369/SCT-QLTM ngày 09/11/2020 của Sở Công
thương Vĩnh Phúc về việc cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối
năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; UBND huyện Sông Lô ban hành
kế hoạch, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:
- Tăng cường các biện pháp để góp phần đảm bảo cân đối cung cầu hàng
hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình
ổn giá, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
- Đảm bảo cân đối cung – cầu, bình ổn thị trường hàng hóa và tổ chức cung
ứng hàng hóa chất lượng, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm
góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của
nhân dân trong huyện, đồng thời làm tiền đề để thực hiện các mục tiêu kinh tế
trong tình hình dịch bệnh và thiên tai.
2. Yêu cầu:
- Các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan căn cứ vào
chức năng nhiệm vụ của đơn vị tăng cường công tác theo dõi, quản lý một số mặt
hàng thiết yếu, nhất là mặt hàng thịt lợn trên địa bàn huyện có ảnh hưởng đến đời
sống của nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021,
góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình KT-XH trên địa bàn huyện.
- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành của tỉnh, các đơn vị, cơ quan liên
quan để không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt hàng gây ảnh hưởng đến tâm lý
người tiêu dùng;
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về chất lượng hàng hóa, vệ sinh
an toàn thực phẩm, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam”.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Xác định tính chất của nhóm hàng, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
- Có tính chất thiết yếu và nhu cầu sử dụng lớn đối với đời sống sinh hoạt
hàng ngày của người dân trên địa bàn huyện.
- Có tính nhạy cảm về cung cầu, giá cả, nhưng huyện khó chủ động về số
lượng và nguồn hàng cung ứng một cách ổn định.
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- Các mặt hàng lương thực thực phẩm cân đối cung - cầu tại chỗ trên địa
bàn huyện còn thiếu phải khai thác thu mua ở thị trường ngoài huyện.
- Những mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trọng dịp lễ, Tết Nguyên đán,
dịp khai trường.
2. Các mặt hàng thiết yếu cần tập trung bình ổn thị trường, kiềm chế
lạm phát trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021
- Các nhóm hàng thiết yếu: lương thực (gạo, mỳ, phở khô...), thịt gia súc,
gia cầm, thủy hải sản, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả tươi, đường,
dầu ăn, gia vị (nước mắm, nước chấm, muối, mỳ chính...), sữa (sữa nước, sữa
bột...).
- Các nhóm hàng có nhu cầu cao trong thời điểm mùa vụ như trong dịp Tết
Nguyên đán: Mứt tết, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, ...
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Chủ động, tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai các
nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn; theo dõi tình hình giá cả thị trường
các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn.
2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các quy định của pháp luật về
giá, phí, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ,
ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá lên cao, gây bất ổn thị trường,
đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu.
3. Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 4 tăng cường công tác kiểm
tra, kiểm soát thị trường; xử lý các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường và
tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng.
4. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành
phần kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh; tích cực khai thác, dự trữ hàng hóa
bình ổn thị trường Tết Nguyên đán, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm
tươi sống tại địa phương; đẩy mạnh tham gia các hoạt động kết nối cung – cầu,
hợp tác thương mại vùng miền nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ và tạo nguồn cung
hàng hóa thiết yếu phục vụ cho thị trường Tết.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công an huyện
- Chủ động đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động gian lận thương
mại, buôn bán hàng giả, tiền giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, các trường hợp
lợi dụng tình hình để đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá lên
cao, gây bất ổn thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, xử lý nghiêm các vi
phạm trong việc sản xuất, buôn bán và đốt pháo.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị, cơ quan liên quan xây
dựng các phương án cụ thể, phù hợp để đảm bảo ổn định tình hình an ninh - chính
trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện.
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- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát theo thẩm quyền về an toàn phòng chống
cháy nổ tại nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi; các chợ, trung tâm thương
mại, siêu thị, các kho hàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
trên địa bàn huyện.
2. Đội quản lý thị trường số 4 (Thường trực BCĐ 389 huyện)
- Theo dõi tình hình giá cả thị trường, nhu cầu hàng hóa, nhất là những mặt
hàng thiết yếu, chủ động có phương án đề xuất với UBND huyện các biện pháp
ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết.
- Chủ động tập trung triển khai các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm,
hàng nhập lậu; chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi
phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại khác, nhằm bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng; chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết,
các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, liên kết độc
quyền, lợi dụng nhu cầu tăng cao trong các dịp lễ, tết để nâng giá, trục lợi bất
chính. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp
luật, nhất là đối với sản xuất và kinh doanh pháo nổ, đồ chơi bạo lực trẻ em, hàng
giả, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm…
- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện, các cơ quan liên quan kịp thời thông
tin đầy đủ về tình hình giá cả, thị trường.
Báo cáo tình hình thị trường cung – cầu, giá cả hàng hóa phục vụ Tết gửi
về UBND huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 15/01/2021.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh, các cơ quan liên quan theo dõi
sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu.
- Phối hợp chặt chẽ với Đội quản lý thị trường số 4, các ngành chức năng
và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
- Phối hợp với Sở Công thương, các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan liên
quan tổ chức tốt các đợt bán hàng lưu động, các phiên chợ hàng Việt, nhằm đầy
mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Phối hợp với các Sở ban ngành của tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả
thị trường trên địa bàn huyện, nhằm nhằm kịp thời đề xuất các biện pháp bình ổn giá
cả thị trường thuộc thẩm quyền để không xẩy ra tình trạng đột biến về giá.
- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, cơ quan liên quan tăng cường
kiểm tra, kiểm soát việc đăng ký giá kê khai giá theo quy định, nhằm đảm bảo
không để các tổ chức, cá nhân tăng giá, phí tuỳ tiện và các hành vi lợi dụng chủ
trương điều hành giá của nhà nước, lợi dụng sự biến động của thị trường, tình
hình thiên tai, dịch bệnh để tăng giá, ép giá bất họp lý. Kiên quyết xử lý nghiêm
những đơn vị, cá nhân vi phạm.
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5. Văn phòng HĐND & UBND huyện (Thường trực BCĐ liên ngành
về ATTP huyện)
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, kiểm soát
các cơ sở trong việc chấp hành các quy định về chất lượng, đảm bảo an toàn thực
phẩm theo quy định.
- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh, an toàn
thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thức ăn, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết.
- Phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị, cơ quan liên quan tăng cường
công tác kiểm tra quản lý giá thuốc chữa bệnh cho người, giám sát chặt chẽ kê
khai giá thuốc phòng và chữa bệnh cho người; kiên xử lý các trường hợp kê khai
tăng giá không phù hợp với tác động của yếu tố đầu vào.
6. Phòng Nông nghiệp và PTNT
- Theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến bệnh dịch, thời tiết, nhất là dịch
tả lợn Châu Phi; phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá năng lực cung ứng
nguồn hàng thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác cho thị trường dịp
cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch triển khai
các biện pháp nhằm khống chế các dịch bệnh có nguy cơ xảy ra trong đàn gia súc,
gia cầm.
- Phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị, cơ quan
liên quan tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử ký kịp thời các tổ chức, cá nhân
vi phạm về vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm có mầm bệnh hoặc gia cầm
thuộc diện có dịch bệnh cần quản lý tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
trên địa bàn huyện.
- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo đôn đốc các doanh nghiệp phân phối
thực phẩm trên địa bàn huyện, phối hợp với các doanh nghiệp chăn nuôi tập trung
có phương án đảm bảo nguồn cung cấp thịt lợn cho thị trường và thực hiện giảm
giá thành phẩm tương ứng cho người tiêu dùng.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, chỉ đạo,
kiểm tra và giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội trong dịp Tết Nguyên
đán, đảm bảo lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán của địa phương.
Phối hợp với các cơ quan liên quan, xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện tiêu
cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.
- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra
các hoạt động quảng cảo thuộc thẩm quyền quản lý, nhằm đảm bảo cảnh quan đô
thị và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị, cơ quan liên quan quản
lý tốt các điểm vui chơi giải trí tại các điểm diễn ra Lễ hội, Hội chợ trên địa bàn,
nhằm đảm bảo cho việc giao lưu văn hoá, vui chơi giải trí theo quy định của pháp
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luật.
8. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước về bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm thông tin đầy đủ, công
khai minh bạch, tránh việc đưa tin không chính xác về hiện tượng tăng giá gây
hoang mang, tạo tâm lý bất ổn trong nhân dân.
- Chủ động phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, các cơ quan liên quan
thông tin, tuyên truyền về tình hình thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021 và công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để mọi người dân biết và yên tâm mua sắm
trong dịp lễ, tết.
9. Các đơn vị bán điện trên địa bàn huyện
- Đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện, ổn định phục vụ cho sản xuất, kinh doanh
và nhu cầu sinh hoạt của người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;
thường xuyên kiểm tra công tác an toàn, kịp thời xử lý các sự cố về điện.
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân sử
dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
- Bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại trụ sở và thường xuyên kiểm tra
công tác an toàn, kịp thời xử lý các sự cố về điện; đồng thời, có kế hoạch đảm
bảo nguồn điện sinh hoạt 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
10. UBND các xã, thị trấn:
- Chủ trì, phối hợp thực hiện tốt chế độ chợ cấp Tết cho các đối tượng chính
sách. Tích cực, tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương
ái để giúp đỡ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa…để mọi người,
mọi nhà đều được đón tết trong không khí vui vẻ và đầm ấm.
- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan liên quan thực hiện
tốt các nội dung, yêu cầu Kế hoạch này, đồng thời, tăng cường công tác quản lý,
giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
- Phối hợp với các Phòng, ban, các đơn vị, cơ quan liên quan theo dõi sát
tình hình diễn biến giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết;
phối hợp tổ chức tốt các điểm bán hàng bình ổn giá, các hội chợ xuân…gắn với
các lễ hội văn hóa truyền thống của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt
động mua bán của nhân dân, nhưng phải đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật
tự, vệ sinh môi trường và theo quy định của pháp luật
- Chỉ đạo Ban quản lý các chợ thực hiện tốt công tác PCCC, công tác đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn.
- Tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tuyệt đối
không được lợi dụng tình hình giá cả tăng để đầu cơ găm hàng, nâng giá bất hợp
lý để thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm của nhân dân.
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Báo cáo tình hình thị trường cung – cầu, giá cả hàng hóa phục vụ Tết gửi
về UBND huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 15/01/2021.
Trên đây là kế hoạch cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm
2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng
các phòng, ban; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan nghiêm
túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Công thương Vĩnh Phúc (b/c);
- TTHU, TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Các Phòng, ban, các cơ quan liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

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

Nguyễn Ngọc Khang
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