
UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc1p—Tirdo—Hnh phüc 

S6:  J.tO  /KH-UBND Quáng Trj,  ngàyS  tháng 12 nàm 2021 

KE HOACH 
Thi'c Iiin các bin pháp bão dam can di cung cu, 

bInh on th! tru'ô'ng trong dp Tt Nguyen dan Nhâm Dan - 2022 
trên d!a  bàn tinh Quang Tn 

I. MI)C DICH, YEU CAU 
1. Myc dIch 
- Dam bâo can cti cung cu hang hóa, bInh n thj tnthng, dáp irng nhu 

cau tiêu dung cüa nhãn dan, nhât là dôi vói các rnt hang thiêt yêu; thüc day san 
xuât kinh doanh phát triên, kIch câu tiêu dung nhAm dam bão an sinh xA hi trên 
dja bàn tinh trong djp Têt Nguyen dan Nhâm Dan - 2022 và trong thri gian tinh 
hInh djch bnh Covid-19 tiêp tic diên biên phüc tap, khó lu&ng. 

- Tang cthng Cong tác quân 1 thj trtr&ng, bInh on giá; chng buôn 1u, 
gian 1n thuang mai,  san xuât kinh doanh hang giá, hang nhái, hang kern chat 
hxçing; kjp th&i phát hin va xir 1 nghiêm các tnrarng hqp vi phm nhäm on djnh 
thj tru&ng. 

2. Yêu cu 
- Kim soát t&thj tnrng ni dja, dam bão dy dü s 1ung hang boa thi& 

yeu dê dáp irng nhu câu lieu dung cüa nhãn dan, không dê xây ra tInh trng thiêu 
hang hóa, tang giá dt biên, sn sang irng phó vôi mçi tInh huông diên biên phüc 
tp cüa thj tnthng. 

- Hànghóa dam bâo tiêu chu.n chat hxcing, ngun gc xuât xr, v sinh an 
toàn thrc phâm, giá cã hçvp 1, an toãn và tiêt kim, ru tiên dung hang Vit 
Narn. 

II. NQI DUNG TRIEN KHAI 
1. Thu'c hin bInh in giá các mt hang tiêu dàng thit yu 
Trên cci sâ näng 1irc san xut, kinh doanh ccia các doanh nghip trén dja 

bàn tinh và dir báo thj tru?mg, nhu câu hang hóa djp Têt Nguyen dan Nhâm Dan 
- 2022 dé to chüc thirc hin các bin pháp bInh on thj tnrng phü hqp; ho trq, két 
nôi doanh nghip san xuât, kinh doanh hang thiêt yêu phiic vi Têt vOi to chirc 
tin diing trên dja bàn tinh dé tiêp cn dixçic nguôn von vay uu dãi phiic vi dir tnt 
hang hóa bInh on thj trueing djp truOc, trong và sau Têt Nguyen dan Nhâm Dan - 
2022. 

2. Ti chic xüc tin thwrng mi 
Dy manh  các hot dng xüc tin thucing mi, thrc hin các hoat  dng 

huân 1rng Cuc vn dng "Ngtthi Vit Nam xu tién dung hang Vit Nam"; 
khuyên khIch các dja phi.rong phôi hqp vâi các doanh nghip san xuât, dir trU vã 
cung rng các m.t hang thiêt yêu cung thirc hin. 
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3. Cong tác kiêm tra, kiêm soát th! truô'ng 
Trên Co sO K hoach s I97/KH-BCD ngày 13/12/202 1 cüa Ban Chi dio 

389/DP ye vic triên khai dcii cao diem chông buôn 1.u, gian 1n thuong mai  và 
hang già truOc, trong vá sau Tét Nguyen dan Nhâm Dan - 2022; các ngành, lçrc 
krqng chOc nàng vàcac dja phucing can cir chirc näng nhim vv duc giao to 
chirc theo dOi sat diên biên thj truOng, lam tot cong tác dir báo, xay dirng ké 
hoach phOi hçp kiêm tra, kiêm soát thj tru&ng, kjp thOi irng phó vOi nh€frig hin 
tuçlng bat on cüa thj truOng dip tri.rOc, trong và sau Têt Nguyen dan Nhâm Dan - 
2022. 

III. TO CHUC THIJ'C HIN 
1. Si Cong Thiwng 
- Theo dôi, dánh giá ngun cung, nhu câu hang hóa, nhtt là các mt hang 

thiêt yêu, nhtng mat hang có biên dông tang giá cao trên da bàn thOi gian qua 
dé chü dng có phuong an hoc dê xuât vOl các co quan chOc nãng bin pháp 
bão dam can dôi cung câu, on djnh th tnrOng, không dê xãy ra tInh trng thiêu 
hang, gián doin nguôn hang gay tang giá dt biên trong djp cuôi nãm và Têt 
Nguyen dan. 

- Chü trI, ph6i 1pvOi các SO, Ban, ngành và dja phucing lien quan t 
chOc các hojt dng két nôi gic1a các doanh nghip phân phOi và các nhà cung 
cap thirc phâm thiêt yêu, tao  nguOn hang blnh On th trithng phiic vi Têt; xây 
drng các giài pháp, chuong trInh h trq doanh nghip phiic hôi do ânh hithng 
cüa djch bnh Covid-19 và thiên tai liit bão trong thOi gian qua. 

- Chü trj, PMi hçp vOi Ngân hang Nhà ntthc Vit Nam chi nhánh tinh và 
cac Ngân hang thi.rong rnai ,trên dja bàn hO trV, kêt nôi các doanh nghip san 
xuât, phân phôi hang thiêt yêu phiic vi Têt thrc tiêp cn nguOn vOn vay vOi Mi 
suât uu dãi, dçr trü hang hóa bInh On thj truOng dip  truOc, trong và sau Têt 
Nguyen dan Nhâm Dan - 2022. 

- Dy manh  trin khai các hoat  dng thirc hin Cuc vn dng "NguOi 
Vit Nam uu tiên dung hang Vit Nam" nhäm ho trg san xuât trong ntthc và 
thüc dày luu thông hang hóa kêt hçip cung 1rng hang hOa bInh on thj truOng djp 
Têt cho các dja bàn dan cu nhât là vüng sâu, vüng xa, bien giOi và hái dáo. 

- Chi dao,  dOn dc các doanh nghip, siêu thj và h thng cua hang tin 
lçii trên dja bàn (Cong ty CP lông cOng ty Thtrong mai  Quãng Trj; Siêu thj 
Co.opMart Dông Ha, Chuôi siêu thj Vinmart+...) chü dng dir tr& nguôn hang 
day dü, hang hóa dam báo chat lu'çmg, có nhân mac, thirong hiu rö rang, két 
hcip vOi các chuong trInh khuyên rnäi, giãm giá trén nhieu rnt hang; triên khai 
các hoat dng xiic tien thuong mai,  càc chuong trinh bInh On giá, kIch câu tiêu 
dt'ing; có co che ho tr?, uu tiên và tao  dieu kin cho các doanh nghip tham gia 
chuong trinh bInh on mO rng mng luOi phân phOi hang hóa den khu virc dông 
dan Cu', khu cong nghip, vüng sâu, vüng xa. 

- Ph6i hop vOi Cuc Quãn 1 thj truOng tinh tang cthng hot dng kiêm 
tra, giám sat thj tru&ng dOi vOi cac vândê ye giá, niêm yet giá, chat lung san 
phâm, các quy djnh ye an toàn thrc phâm, các hành vi dâu co, gàm hang, tang 
giá trái pháp lut tren dja bàn. 
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- Ph& hqp vii So Thôn tin và Truyn thông, các cci quan thông tin di 
chüng trên dja bàn thông tin day dü và kjp th&i ye thj tnrOng, giá Ca, các chinh 
sách bInh on thj truYng, quãn l an toàn thrc phâm cüa nhà nixOc, thông tin các 
diem ban hang bInh on và thirc phâm an toàn cho ngi.thi dan dja pht.rcrng; tuyên 
truyên sâu rng vic th1c hin Cuc 4n dng "Ngu&i Vit Nam uu tiên dung 
hang Vit Nam"; kiêm soát và xi1r l các thông tin that thit có the gay bat n th 
trt.rOng. 

2. Cyc Quãn I th tru'ông tinh 
- Thc hin t& sir chi do cüa Tng ciic Quân l thj tri.thng, tp trung chi 

dao 1rc luqng tang cis?mg cong tác quán 1' dja bàn, kiêm tra, kiém soát thj 
trithng, kjp thOi phát hin và xCr 1 nghiêm các hành vi vi phm pháp 1ut Ye giá, 
kinh doanh hàn hóa nhp 1u, hang giá, hang kern chat luqng, không báo dam 
an toàn t1c pham và các hành vi gian 1n trong th.wng mai,  chü tr9ng các mt 
hang thiêt yêu nhu bánh kço, ruçiu bia, nuOc giài khát, thuôc lá, các mt hang 
thc phâm tuai song... dtrçictiêu dung nhiêu trong dip  Têt Nguyen dan và các 
mt hang phc vi phông chông djch bnh Covid- 19 nhix khâu trang y té, nuOc 
tha tay sat khuân, thuOc chia bnh... 

- Phi hçip vOi các hrc krçing chrc näng (Cong an, Hái quan, B di biên 
phông, Thanh tra chuyên ngành,...) lam tot cOng tác phóng, chông buôn 1u qua 
biên gi&i, nhât là vOi các mt hang gia sue, gia cam và các mt hang có thu câu 
tang cao trong dip  Têt Nguyen dan theo tinh than chi dao  cüa Ban Chi dao  389 
quOc gia, Ban Chi dao  389 tinh. 

3. S& Tài chInh: 
- Tang cuOng cong tác quàn 1, diu hành và bInh n giá trén dja bàn theo 

Chi thj so 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 cüa B tri.rOng B Tài chInh, trong do 
chü tr9ng vic theo dôi sat diên biên cung câu và giá câ thj truOng trtrOc, trong 
và sau Têt Nguyen dan, nhât là dôi vOi nhü'ng hang hóa, djch vii thiêt yéu phuc 
vi thu câu tiêu dung cüa ngLrii dan trén dja bàn. 

- Ph6i hqp vOi SO Cong Thucing kjp thOi tham muu UBND tinh các bin 
pháp bInh On giá theo quy djnh; huOng dn thu tiic cho các doanh nghip tham 
gia dir trü, ban hang bInh on giá; 

- Ph6i hçip vOi các SO, Ban ngành lien quan tang cuOng thanh tra, kiêm tra 
ye quãn l giá, thu, phi, 1 phi trên dja bàn, dc bit vOi thng hang hóa và djch 
vi tiêu dung thiêt yêu trong djp Tét Nguyen dan. 

4. S& Nông nghip và Phát triên nông thôn: 
- Xây drng và t chüc thrc hin các giãi pháp phát trin san xut nông, 

lam nghip, thüy san và chän nuOi cüa tinh, nhãm chü dng to nguOn hang, 
phiic vi thu câu tiêu dung cüa than dan trong dip  Tét; tO cht'rc các hoat dng két 
nôi tiêu thii giüa các Ca sO san xuât, kinh doanh nguOn nông san, th,rc phâm 
sch. 

- Tang cuOng cong tác tuyên truyn, huOng dn và giám sat các t chüc, 
cá th san xuât kith doath nOng lam thüy san tuân thu cac quy djnh báo dam 
v sinh, an toàn thrc phm; huOng dn ngu&i dan nhn biêt san phâm có nguôn 
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gc xut xü rO rang, san phm dâ duçic kim soát và ching nhn an toàn thirc 
phâm. 

- Tang cu&ng kim tra, kim soát, dam bâo an toàn trong gi& m, 4n 
chuyên, kinh doanh gia süc, gia cam không rö nguôn gôc, không qua kim djch 
nhàm dam bào chat luçing, an toàn v sinh thirc phâm phiic vii nhu c.0 tiêu dung 
trong dip Têt. 

5.S&Yt: 
Tängcu?mg cong tác thanh tra, kim tra vic chip hành các quy djnh cüa 

phap 1ut ye an toàn thircphâm. Tp trung vào các chçi, trung tam thuung mai 
dâu moi, các ca s& san xuât, ché biên thirc phâm nhii: co sO san xuât, kinh doanh 
thjt và các san phâm tü thjt, rau Cu qua mcii séng, bánh, mirt, kço, ruqu, bia, 
nuOc giài khat, phi gia thirc phâm; các cci sO kinh doanh djch vi an ung, thirc 
an d'i.rOng phô tp trung trên dja bàn. Phát hin sOm các hành vi vi ph.m ye an 
toàn thirc phâm, kiên quyêt xir 1 nghiêm các hành vi và san phâm vi pham e 
an toàn thrc phâm theo dung quy djnh cUa pháp. 

6. Ngân hang Nhà niroc Vit Nam chi nhánh flnh: 
- Triên khai có hiu qua chixong trInh kt ni ngân hang - doanh nghip d 

kjp thOi nàm bat và tháo go' khó khãn cüa doanh nghip trên dja bàn tinh, dc 
bit là các doanh nghip bj ãnh huO'ng bOi djch bnh Covid -19. Chi do các chi 
nhánh ngân hang thixang mi tto diéu kin cho các doanh nghip san xuât, phân 
phôi ducic tiêp Ctfl nguôn von vay vOi lãi suât phü hqp dé dir tr& hang hóa thiêt 
yêu phiic v11 Tét Nguyen dan. 

- Chi dao  các chi nhánh ngân hang thuang mai  trên dja bàn: Tang cuOng 
chat luqng djch vii ATM dip  cuôi näm và Tét Nguyen dan; có phiiong an dir 
phông thành 1p các to chi trà tiên mt khi ATM không phiic vi dü; tang ci.rng 
1?c hrçing bão v dam bão an ninh, an toàn ti các kho tiên, diem giao djch cüa 
ngân hang, các may ATM. 

- Phi hçp vOi các cci quan chüc näng tang cu&ng kim tra, kjp thai xi:r l 
vi ph.m trong hot dng mua, ban ngoi t, yang và djch v11 dôi tiên mt mnh 
giá nhO không dung quy djnh cüa pháp 1u.t. 

7. Sv Thông tin và Truyn thông: 
- Chi dao  các cci quan thông tin, báo chI tang cu?mg cong tác ph bin, 

tuyên truyên các quy djnh pháp 1ut cUa Nhà nuóc, chi do cua ChInh phü, Ban 
Chi dao  389 quôc gia và UBND tinh tOi các to chuc, cá than kinh doanh, các 
tn.r?Yng hQc, to chuc chInh tr - xâ hi trên dja bàn nhäm nâng cao sij hieu biêt 
pháp lut, to ra sr dông thu.n trong cong tác dâu tranh chông san xuât, buOn 
ban hang cam, hang nhp lu, hang giã, hang kern chat luqng, hang không rO 
nguOn gôc xuât xü, không dam bão v sinh an toàn thirc phâm 

- Phi hqp vOi US'  ban Mt trân T quc Vit Nam tinh, SO Cong Throng 
tuyên truyn sâu rng vic thrc hin Cuc vtn dng "Nguai Vit Nam uu tiên 
dung hang Vit Nam"; thông tin day dü và kjp thOi ye thj truOng, giá Ca, các 
chinh sách bInh n thj truOng, quãn iS' an toàn thirc phâm cüa nba rnrOc, thông 
tin các dim ban hang chat luqng, thirc phâm an toàn cho ngu&i dan dja phucing. 
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8. Báo Quãng Trj, Dài Phát than Ii - Truyn hInh tinh: 
Phi hçip v&i Sà Cong Thucmg va cac cci quan lien quan xây dirng chuyên 

rni1c bInh on thj tni?mg phát djnh kS'  trên báo, song truyên hInh và truyên thanh 
dê thông tin den ngtr&i tiêu dung trén ctja bàn. Dtra tin phân ánh, cung cap thông 
tin kjp thii, chInh xác, khách quan ye tInh hInh thrc hin giá cã thj trtthng trén 
dja bàn tinh. 

9. Các S&, Ban, ngành lien quan: 
Các Sâ, Ban, ngành lien quan can cü chirc näng, nhim vii thijc hin t& 

cong tác bâo dam cung câu hang hóa, On djnh iá cá các mt hang, djch vii thuc 
linh vrc ngành quán l và cO trách nhim phôi hçip thc hin tot các nhim vi 
theo Ké hoach îê ra. 

10. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& thj xã: 
- Chü dng trin khai các bin pháp dam báo can di cung cu, birth n thj 

tnthng trong djp Têt Nguyen dan Nhâm Dan - 2022 tai  dja phucmg; chi dao  các 
do'n vi trirc thuc, Ban quàn l Chci, To quân l Chçi và UBNI) các xA, phithng, 
thj trân... trên dja bàn tang cix&ng cong tác phôi hqp kiêm tra, kiêm soát hot 
dng cung üng, kinh doanh, kjp thi phát hin xü l các vi phi.m theo quy djnh. 
Dông thyi, yéu câu cac doanh nghip thuang mi Ian trên dja bàn cung cap các 
thông tin lien quan ye m.t hang, so krçrng, giá Ca, các hInh thac khuyên mi, dja 
diem ban hang thun lçyi cho vic mua ban cüa nhân dan; cO các hInh thirc ho trçl 
lien kêt giia các thành phân kinh tê trén dja bàn vói các doanh nghip trong vic 
ma rng kênh phân phôi, tuyên truyên giói thiu hang hóa, tiêu thii hang Vit 
Nam. 

- Htrâng dn các siêu thj, chg dan sinh, cCra hang kinh doanh t6ng hçip 
trên dja bàn triên khai tot các bin pháp phOng chông djch bnh, các bin pháp 
thIch üng an toàn, linh hot vài djch bnh Covid- 19 dé duy trI hoat dng cüa các 
ch nhäm darn bâo cung img, trao dOi hang hóa, nhât là các mt hang krcing 
thirc, thirc phâm cho ngtthi dan dip  cuôi nãm và Têt Nguyen dan. 

Trén day là K hoch thijc hin bâo dam can di cung cu, bInh n thj 
truang djp let Nguyen dan Nhâm Dan - 2022 trên dja bàn tinh Quáng Tn; yêu 
câu ThU tru?mg các S&, Ban, ngành doàn the thuc tinh, Chü tjch UBND các 
huyn, thành phO, thj xä và các dcin vj lien quan nghiêm tUc tO chirc trien khai 
thxc hin./.Y 

Ncri nhn: 
- TTTU, IT HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch và các PCI UBND tinh; 
-VvTTTN—BCT(b/c); 
- Oy ban MTTQ \'N tinh; 
- Các Sâ, Ban, nganh, doàn th thutc tinh; 
- UBND cãc huyên, thành ph& thj xã; 

- Chánh VP và các PVP UBND tinh; 
- Liru: VT, TH, TMD. , / 
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