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Số:          /UBND-KTTH 
V/v tăng cường công tác quản lý, 

điều hành giá năm 2022 trên  

địa bàn tỉnh Hòa Bình 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hoà Bình, ngày       tháng 3 năm 2022 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại 

nội dung Công văn số 882/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 02 năm 2022 của             

Văn phòng Chính phủ về việc công tác điều hành giá năm 2022; 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành giá năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân các 

huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao tập trung triển khai, thực hiện một số biện pháp sau: 

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Tiếp tục rà soát, đánh giá, kiến nghị  cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn 

thiện thể chế pháp luật về giá để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khắc phục 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại tỉnh. 

Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, 

thiết yếu để kịp thời có biện pháp điều hành, bình ổn giá phù hợp theo thẩm quyền; 

chủ động tháo gỡ, khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa; đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết, tại các địa 

bàn xảy ra thiên tai, bão lũ, các khu vực bị cách ly phong tỏa; thúc đẩy sản xuất, 

chăn nuôi, chế biến để cân đối cung cầu, ổn định thị trường; đẩy mạnh việc thực 

hiện công tác kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, nhất là đối với 

vật tư y tế phòng chống dịch, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn; chủ động có kế 

hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn để tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá đối với 

các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn 

ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp. Xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm quy định về quản lý giá theo quy định của pháp luật. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình thị trường giá cả; 

hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát, tránh các 

tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường, đời sống nhân 

dân. Đồng thời tăng cường công tác tổng hợp, phân tích dự báo thị trường giá cả, 

thực hiện chế độ báo cáo kịp thời theo quy định. 

2. Sở Công thương  
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Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp 

có những chương trình khuyến mại, giảm giá, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; các doanh nghiệp phân phối, bán buôn, bán lẻ 

đẩy mạnh xây dựng và triển khai chương trình bình ổn thị trường. Theo dõi sát 

diễn biến giá xăng, dầu, điện, kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá khi có sự 

biến động lớn về giá đối với các mặt hàng này để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

Nghiên cứu, xây dựng, thực hiện Chương trình bình ổn thị trường, trong đó 

yêu cầu các doanh nghiệp phân phối, bán buôn, bán lẻ đẩy mạnh triển khai chương 

trình bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn; phối hợp với lực lượng Quản lý thị 

trường và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các 

thương nhân mua bán thịt lợn nhằm tránh tình trạng đầu cơ trục lợi. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Sở Công thương theo dõi sát tình hình sản xuất các sản phẩm 

chăn nuôi (đặc biệt là mặt hàng thịt lợn, thịt gia cầm), nhu cầu tiêu dùng của thị 

trường để đảm bảo nguồn cung, kịp thời có biện pháp bình ổn thị trường, đặc biệt 

trong các thời điểm Lễ, Tết; chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị 

liên quan căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh và cân đối cung cầu trên địa bàn 

tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các doanh nhiệp sản xuất, kinh doanh 

phân bón cung ứng nhanh, kịp thời phân bón ra thị trường. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thức ăn chăn nuôi; chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến 

lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Theo dõi sát diễn biến thị trường 

nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, chủ động thông tin rộng rãi trên các kênh 

thông tin đại chúng, đến các doanh nghiệp có kế hoạch mua nguyên liệu, dự trữ 

nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng thiếu hụt khi giá tăng cao; 

phối hợp với Sở Công Thương đề xuất các giải pháp điều chỉnh biến động tăng 

giá, thời gian tăng giá sản phẩm thức ăn chăn nuôi phù hợp với tình hình thực tế 

và điều kiện sản xuất kinh doanh của người chăn nuôi. 

4. Sở Xây dựng  

Tăng cường theo dõi, cập nhật biến động giá vật liệu xây dựng; kịp thời 

phản ánh, báo cáo khi có biến động lớn về giá vật liệu xây dựng, làm ảnh hưởng 

đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, phối hợp với Sở Tài chính và các 

cơ quan liên quan đề xuất biện pháp bình ổn thị trường vật liệu xây dựng, dừng 

đăng thông báo đối với vật liệu xây dựng có giá tăng đột biến so với giá vật liệu 

cùng loại sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường giám sát thị trường bất động sản, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các hành vi, đối tượng lợi dụng thông tin (về quy hoạch, chủ trương đầu 

tư các dự án...) để đẩy giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính; thực hiện 

hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn 

định, lành mạnh. 

5. Sở Y tế  
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Tăng cường rà soát giá thuốc kê khai, kê khai lại, công khai thông tin về 

giá thuốc kê khai, giá thuốc trúng thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành; 

theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh để đảm bảo cung ứng đủ thuốc với 

giá hợp lý phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, thiên tai. 

6. Sở Giao thông vận tải 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát về việc thực hiện kê khai, 

niêm yết giá cước vận tải hành khách tuyến cố định đường bộ, bằng taxi và việc 

bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo trong năm 2022 theo quy định, phù 

hợp với tình hình thực tế của các cơ sở giáo dục, điều kiện kinh tế - xã hội tại tỉnh. 

Tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá sách giáo khoa, kiểm soát chặt 

chẽ việc kê khai giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo chương trình giáo 

dục phổ thông mới. 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về đất đai nói chung và giá đất nói riêng để thị trường đất đai và bất 

động sản phát triển bền vững; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng đất 

không đúng quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng trái pháp luật; tham mưu chỉ 

đạo việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai; công khai minh bạch 

thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lộ trình triển khai các dự án theo 

quy định; thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của pháp luật về đất đai. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, 

bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, kiểm soát lạm phát; đồng thời, xử lý nghiêm 

các hành vi phát tán thông tin sai lệch sự thật, gây hoang mang trong dư luận. 

10. Sở Tư pháp 

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung của Luật Đấu 

giá tài sản năm 2016, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản quy 

định của tỉnh bằng các hình thức phù hợp; tiến hành rà soát, kịp thời kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc thay thế, bãi bỏ những 

quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp trong lĩnh vực đấu giá tài sản. 

Rà soát công tác tổ chức đấu giá trên địa bàn đảm bảo việc đấu giá nói chung và 

đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng thực hiện đúng pháp luật, công khai, minh 

bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp 
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luật về đấu giá quyền sử dụng đất, không để xảy ra tình trạng trục lợi, gây nhiễu 

loạn thị trường. 

11. Sở Tài chính 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá theo quy định của Luật Giá 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; cập nhật kịp thời và đầy đủ diễn biến 

tình hình giá cả thị trường trong các tháng trước và sau Tết; kịp thời báo cáo, tham 

mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành giá 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo tình hình 

thực hiện các nội dung theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Tài chính 

để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH (BM).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Quách Tất Liêm 
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