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ỦY BAN NHÂN DÂN	                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH VĨNH LONG		                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           ---------			       
 số : 02 /2001/CT.UBT	                   TX Vĩnh long, ngày   09  tháng 01  năm 2001


CHỈ  THỊ 

     Về việc  quản lý giá cả thị trường trong dịpTết Nguyên đán Tân Tỵ


	Trong năm 2000 giá cả thị trường trong Tỉnh vận động theo chiều hướng giảm, chỉ số giá tiêu dùng năm 2000 là 99,72% (giảm 0,28%) do giá lương thực thực phẩm giảm đến 4,24%, mặc dù Tỉnh đã áp dụng những biện pháp kích cầu như mua lúa tạm trữ, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng ... nhưng tình hình giá cả diễn biến chưa có lợi cho người sản xuất. 

 Để góp phần bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết và chấp hành, thực hiện tốt Chỉ thị số: 05/2000/CT.BVGCP ngày 27/12/2000 của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Tỵ, Ủy ban Nhân dân Tỉnh chỉ đạo một số công tác trọng tâm trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Tỵ như sau:

	1/- Ủy ban Nhân dân các Huyện, Thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, thông báo niêm yết giá và tổ chức kiểm tra mua bán hàng hóa theo giá niêm yết đối với tất cả các mặt hàng trên thị trường thuộc phạm vi địa phương quản lý, trước hết là các mặt hàng đã được quy định trong thông tư số 09/1998/TT.BVGCP ngày 31/12/1998 của Ban Vật giá Chính phủ.
	- Thời gian niêm yết giá bắt đầu từ ngày 15/01/2001.
	- Thời gian kiểm tra từ 16/01/2001.

	2/- Giao Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã nhất là Thị xã Vĩnh long quy định ngay giá trông giữ xe đạp, xe máy để áp dụng thống nhất trên địa bàn (trước khi quy định phải trao đổi trước với Sở Tài chánh-Vật giá ) các mức giá quy định phải được niêm yết rõ ràng tại các điểm giữ xe.

	3/- Giao Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá chủ trì phối hợp với các ngành như : Sở Thương mại-Du lịch, Chi cục Quản lý thị trường, Cục Thuế, Công an Tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) và UBND các Huyện, Thị xã tổ chức Đoàn kiểm tra niêm yết giá trong toàn Tỉnh.

	4/- Việc xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực giá cả được thực hiện theo Nghị định số: 44/2000/NĐ.CP ngày 01/9/2000 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số: 04/2000/TT.BVGCP ngày 15/11/2000 của Ban Vật giá Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.

	5/- Giao Sở Tài chánh-Vật giá theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán như : Gạo, nếp, thịt (heo, gà), cá, bánh mứt ... để báo cáo hàng tuần cho Ban Vật giá Chính phủ và UBND Tỉnh. Sau Tết có báo cáo tình hình kiểm tra niêm yết giá cho Ban Vật giá Chính phủ  và UBND Tỉnh.

	6/- Nhận được Chỉ thị nầy, Thủ trưởng Sở, ban ngành Tỉnh và Chủ tịch UBND Huyện, Thị xã khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của trên tại địa phương, đơn vị cơ quan. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo UBND Tỉnh uốn nắn chỉ đạo chung./.


 Nơi nhận :                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
- TTTU, TT.HĐND Tỉnh.						      KT. CHỦ TỊCH
- VPCP, Ban VGCP.                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, PCT.UBT, CV.UBT.
- Sở, ngành Tỉnh.                                                                                           (đã ký)
- BLĐ VP.UBT.
- Các khối NC. 
- Lưu 6.12.02.                                                                                     Trương Văn Sáu
-------------------------------
c:\Quanly Giaca TanTy.


