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 Số: 01/2003/CT.UB	             TX Vĩnh long, ngày   13   tháng   1  năm 2003

   CHỈ THỊ 

Về việc quản lý giá cả thị trường
                      trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mùi

Để góp phần bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết, phục vụ cho nhân dân và cán bộ công chức vui xuân an toàn tiết kiệm. Căn cứ điều 29 của Pháp lệnh Giá quy định về niêm yết giá, Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo một số công tác trọng tâm trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mùi như sau:
1/- Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải niêm yết giá các loại hàng hoá, dịch vụ tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán. Đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá (như cước bưu điện, giá vận chuyển hành khách đường bộ, đường sông, giá vé qua phà, đò ngang…) thì tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải niêm yết đúng giá qui định. Đối với hàng hoá, dịch vụ Nhà nước không định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tự quy định giá nhưng phải niêm yết giá cả rõ ràng và bán theo giá đã niêm yết.
2/- UBND các Huyện, Thị xã chỉ đạo việc niêm yết giá và kiểm tra thực hiện việc mua bán theo giá niêm yết trên thị trường thuộc phạm vi địa phương quản lý. Trong dịp Tết chú ý kiểm tra thường xuyên các hàng hoá dịch vụ như : Thịt heo, thịt bò, lạp xưởng, bánh mức các loại, giá giữ xe, giá vận chuyển hành khách (xe buýt, xe lôi, tàu khách).
3/- Sở Thương mại-Du lịch chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Sở Tài Chánh-Vật giá (Thanh tra Tài Chánh-Giá cả), UBND Thị xã Vĩnh Long và Ban Quản lý chợ Vĩnh Long có kế hoạch kiểm tra chợ trọng điểm của Thị xã Vĩnh Long để rút kinh nghiệm.
4/- Việc xử lý vi phạm hành chính 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 số: 04/2000/TT.BVGCP ngày 15/11/2000 của Ban Vật giá Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.
5/- Sở Tài Chánh-Vật giá thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết để báo cáo kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và Ban Vật giá Chính phủ. Sau Tết có báo cáo tình hình kiểm tra niêm yết giá cho UBND Tỉnh và Ban Vật giá Chính phủ.
Nhận được Chỉ thị nầy giao Thủ trưởng Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh tại địa phương, cơ quan và đơn vị .
Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo UBND Tỉnh xem xét giải quyết./.
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