
ỦY BAN NHÂN  

HUYỆN CAO LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-KT&HT Cao Lộc, ngày      tháng  01 năm 2021 

V/v Triển khai công tác bảo đảm 

cân đối cung cầu, bình ổn thị trường 

trong dịp Tết nguyên đán 2021 

 

 

                      Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đội Quản lý thị trường số 2; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

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

trường cuối năm 2020 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Chỉ thị số 08/CT-UBD 

ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-

SCT ngày 15/01/2021 của Sở Công Thương về triển khai công tác bảo đảm cân đối 

cung cầu, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và để bảo 

đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng 

trong dịp Tết Nguyên đán; kịp thời can thiệp khi thị trường có biến động lớn (giá 

bán tăng, hàng hóa khan hiếm) trên địa bàn, UBND huyện Cao Lộc yêu cầu UBND 

các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Đội Quản lý thị trường số 2 

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, UBND các xã, 

thị trấn tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn bán hàng giả, hàng 

kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra các biểu hiện 

liên kết độc quyền tăng giá, ép giá và các hành vi vi phạm về niêm yết giá, không 

bán theo giá niêm yết…; 

- Tập trung kiểm tra các mặt hàng có nhu cầu lớn như: bánh, mứt, kẹo, rượu, 

bia, nước giải khát, nước mắm, thực phẩm đã qua chế biến, các cơ sở sản xuất, chế 

biến thực phẩm… nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh 

tranh lành mạnh, góp phần bình ổn thị trường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

theo quy định của pháp luật. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh xây dựng và triển khai phương án dự trữ 

hàng hóa đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán, góp phần bình ổn giá cả, thị trường nhất là địa bàn 

nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

- Theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường, đánh giá nguồn cung, nhu cầu 

hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh,  nhất 
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là dịch tả lợn Châu Phi, đánh giá năng lực nguồn cung thịt lợn và các mặt hàng 

thực phẩm thiết yếu khác cho thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, chủ 

động đề xuất phương án đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông 

sản thực phẩm thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; 

- Tuyên truyền đến mọi người dân về các mặt hàng, các điểm bán hàng thực 

hiện chính sách bình ổn giá cả thị trường của tỉnh trên địa bàn. 

- Thực hiện chế độ báo cáo về Phòng Kinh tế và Hạ tầng tình hình diễn biến 

giá cả thị trường trên địa bàn. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, 

nhất là các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có thể tăng cao hoặc có biến động 

tăng giá cao trong thời gian qua trên địa bàn quản lý để chủ động có phương án 

hoặc đề xuất với các cấp có thẩm quyền 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 cuối năm và tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch 

bệnh bùng phát; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, đôn đốc các doanh 

nghiệp tham gia bình ổn trên địa bàn triển khai thực hiện tốt Chương trình bình ổn, 

mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu 

số;  

- Tổng hợp, báo cáo tình hình diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn về Sở 

Công Thương theo quy định. 

4. Chế độ báo cáo 

UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ báo cáo gửi về Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng (báo cáo gửi qua phần mềm văn phòng điện tử hoặc email (phongcongthuong 

caoloc@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Sở Công Thương theo quy định, cụ thể 

như sau: 

* Đợt 1 (trước ngày 23/01/2021):  

Cung cấp thông tin các cửa hàng đầu mối cung cấp các mặt hàng thiết yếu 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn (Họ và tên, Số điện thoại). 

* Đợt 2 (trước ngày 26/01/2021): 

Báo cáo nhanh kết quả thực hiện theo dõi diễn biến thị trường, diễn biến 

dịch bệnh, tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa  thiết yếu, đánh giá năng lực nguồn 

cung thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác trên địa bàn (theo biểu 01 

kèm theo). 

* Đợt 3 (trước ngày 05/02/2021):  

Báo cáo nhanh kết quả thực hiện theo dõi diễn biến thị trường, diễn biến 

dịch bệnh; tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa  thiết yếu; đánh giá năng lực nguồn 

cung thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác trên địa bàn trong dịp sát Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021(theo biểu 01 kèm theo). 



3 

 

  

* Đợt 4 (trước ngày 15/02/2021):   

Báo cáo nhanh kết quả thực hiện theo dõi diễn biến thị trường, diễn biến 

dịch bệnh, tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa  thiết yếu, đánh giá năng lực nguồn 

cung thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác trên địa bàn trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021(theo biểu 01 kèm theo). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong 

quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời trao đổi về Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường  
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Biểu số 01 

 

Đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ………….. Cao Lộc, ngày       tháng     năm 2021 
 

Báo cáo  

V/v Tình hình diễn biến thị trường  

 

 

1. Công tác triển khai thực hiện 

2. Diễn biến tình hình thị trường trên địa bàn (thực trạng, thuận lợi, khó 

khăn, đề xuất giải pháp). 

Đối với các mặt hàng thiết yếu (như lương thực; thực phẩm; thịt các loại; 

rau, củ, quả các loại;...): 

- Về tình hình cung cầu; 

- Về giá cả thị trường. 

3. Dự báo diễn biến tình hình giá cả trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021 

4. Đầu mối liên hệ cung cấp thông tin tình hình thị trường trong dịp Tết 

Nguyên đán  

- Họ và tên: 

- Chức vụ: 

- Số điện thoại: 

 

 

Biểu mẫu:  

GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ MẶT HÀNG THIẾT YẾU 

 

STT Mặt hàng ĐVT Giá 

Mức tăng 

(giảm) so với 

tuần trước 

I Thịt các loại    

1 Thịt lợn    

 - Thịt lợn hơi đ/kg   

 - Thịt lợn vai đ/kg   
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 - Thịt mông sấn đ/kg   

 - Thịt ba chỉ đ/kg   

 - Thịt chân giò đ/kg   

 - Thịt nạc đ/kg   

2 Thịt bò đùi đ/kg   

3 Thịt Gà    

 - Gà trống thiến đ/kg   

 - Gà giò đ/kg   

 - Gà công nghiệp đ/kg   

 - Gà mái tơ đ/kg   

4 Thịt vịt đ/kg   

II Trứng các loại    

1 Trứng gà công nghiệp đ/quả   

2 Trứng gà ta                        đ/quả   

3 Trứng vịt                        đ/quả   

III Rau, củ, quả các loại    

1 Cải làn đ/kg   

2 Cải lai/ ngồng cải đ/kg   

3 Bắp cải  đ/kg   

4 Xu hào đ/kg   

5 Súp lơ đ/kg   

6 Cà rốt đ/kg   

7 Khoai tây đ/kg   

8 Cà chua đ/kg   

9 Bưởi đ/quả   

10 Cam đ/kg    

IV Lương thực    

1 Gạo tẻ thường    đ/kg   
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2 Gạo bao thai làng đ/kg   

3 Gạo nếp đ/kg   

4 Mỳ tôm đ/gói   

5 Cao khô đ/gói   

VI Một số sản phẩm chủ lực 

của địa phương 
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