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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 16/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước
nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội
dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
Thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị
trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và Chỉ
thị số 24/CT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc thực
hiện các giải pháp bảo đảm cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2013
và tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, để đảm bảo các điều kiện cho nhân dân trong
tỉnh được đón tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết
kiệm, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện một
số nội dung sau:
1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức
năng, nhiệm vụ của mình:
- Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh
nhất là về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, tiếp cận vốn,
chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh
doanh, giảm giá thành sản phẩm, tăng lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường;
chỉ đạo các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ động
tính toán kế hoạch trực tết, kế hoạch sản xuất, kinh doanh để bảo đảm các hoạt
động thông suốt trong dịp tết Nguyên đán;
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về
giá, thực hiện nghiêm các quy định về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm yết

