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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm
trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012
Thực hiện Chỉ thị số 2051/CT-TTg, ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị
trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn
2012, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát năm 2011 và năm 2012 theo chủ
trương của Chính phủ; chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa phát triển ổn
định, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống
nhân dân, nhất là ở những vùng bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, vùng nghèo còn
nhiều khó khăn; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây nhằm bình
ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội từ nay đến hết năm 2011 và dịp
Tết Nguyên đán:
a) Thực hiện các biện pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong
sản xuất, kinh doanh, nhất là các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, tiêu
thụ sản phẩm, khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để tiết kiệm thời gian, tiết
giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành;
b) Không sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp Tết
Nguyên đán; Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chi ngân sách Nhà
nước theo đúng quy định;
c) Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định
pháp luật về giá để mọi tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ nghiêm các quy định về
đăng ký, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết; có biện pháp bảo đảm đủ
nguồn hàng, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm,
xăng dầu, thuốc chữa bệnh; nhất thiết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu

