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Kính gửi:  

- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Trưởng Công an huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ban Quản lý các chợ và Hợp tác xã thương mại 

- dịch vụ Trà Cú. 

 
           

    

Thực hiện Công văn số 2243/SCT-QLTM ngày 15/12/2022 của Sở Công 
thương về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn thị trường, giá cả trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023.  

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bình ổn thị trường, giá cả trong dịp Tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như 

sau: 

1. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn theo dõi nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những 
mặt hàng có nhu cầu sử dụng nhiều trong những ngày tết hoặc có biến động giá nhiều 

trên địa bàn để chủ động có phương án hoặc đề xuất về Ủy ban nhân dân huyện có 
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 
Quý Mão 2023.  

- Quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn 
thị trường, các chuỗi của hàng tiện ích, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mở rộng 

mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu dân cư, vùng sâu, vùng xa,… nhằm tăng khả 
năng tiếp cận hàng bình ổn nhân dịp tết. 

- Chỉ đạo việc sắp sếp, bố trí các hộ kinh doanh phục vụ tết hợp lý, văn minh 
tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua sắm hàng hóa trong những ngày tết; đồng 
thời, kiểm tra an toàn sử dụng điện tại các chợ. 

2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao tăng cường công tác 
tuyên truyền các nội dung liên quan đến bình ổn thị trường; cung cấp thông tin cho 

người dân biết các điểm bán hàng bình ổn thị trường và cung cấp hàng hóa tại các 
doanh nghiệp, các chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn. 
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3. Trưởng Công an huyện chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, 

gây tăng giá đột biến, bất hợp lý; xử lý nghiêm các hành vi găm giữ hàng, các vi 
phạm về giá, sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không bảo đảm an toàn thực 

phẩm. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Trưởng ban quản lý các chợ và 

Giám đốc Hợp tác xã thương mại – dịch vụ Trà Cú tăng cường công tác sắp xếp các 
quầy, sạp, các ki-ốt thuận lợi, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mua bán, đặc biệt 

là việc sắp xếp hàng tự tiêu, tự sản, thường xuyên kiểm tra các mặt hàng thiết yếu để 
kịp thời phản ánh nhằm đảm bảo nguồn cung hàng đáp ứng nhu cầu của người dân 

trong dịp tết Quý Mão 2023. 

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) nắm, chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT. UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Huỳnh Văn Nghị 
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