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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý, ñiều hành
nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo ñảm trật tự an toàn xã hội
trên ñịa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên ñán Mậu Tuất - năm 2018

Thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường công tác quản lý, ñiều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo ñảm trật tự an
toàn xã hội dịp Tết Nguyên ñán Mậu Tuất 2018 và quán triệt tinh thần chỉ ñạo của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tại Công văn số 2437-CV/TU ngày 28/12/2017 về việc lãnh
ñạo, chỉ ñạo thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên ñán Mậu Tuất 2018;
ñồng thời, ñể chuẩn bị chu ñáo các ñiều kiện cho Nhân dân trên ñịa bàn tỉnh ñón Tết Nguyên
ñán Mậu Tuất - năm 2018 ñược vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh
yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức ñoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố tích cực phối hợp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
a) Tiếp tục chỉ ñạo triển khai thực hiện ñồng bộ, hiệu quả các giải pháp ñã ñề ra trong
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Công ñiện số 1882/Cð-TTg ngày
08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về bảo ñảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong
dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên ñán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018 và Chỉ thị số 04/CTBTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, ñiều hành và
bình ổn giá cả trong dịp Tết Nguyên ñán Mậu Tuất năm 2018 và các văn bản chỉ ñạo của
Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 7820/UBND-CNXD ngày 19/12/2017 về việc bảo
ñảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên ñán Mậu Tuất
và Lễ hội xuân 2018; số 7084/UBND-KT ngày 16/11/2017 về việc triển khai thực hiện các
giải pháp bảo ñảm cân ñối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên
ñán Mậu Tuất 2018 trên ñịa bàn tỉnh, Kế hoạch số 02/KH-BCð 389 ngày 15/02/2017 về
thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 trên ñịa bàn
tỉnh, Công văn số 7702/UBND-NC ngày 12/12/2017 về việc tăng cường thực hiện Nghị
ñịnh số 36/2009/Nð-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
b) Kiểm tra, ñôn ñốc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ ñộng xây dựng kế
hoạch cụ thể phục vụ Tết; thực hiện có hiệu quả chính sách, biện pháp bình ổn giá cả thị
trường trước, trong và sau Tết; theo dõi diễn biến thị trường hàng hóa, chủ ñộng làm việc
với các doanh nghiệp thương mại trên ñịa bàn ñể có giải pháp cung ứng ñủ nguồn hàng thiết
yếu phục vụ nhân dân trong dịp Tết, kiểm soát chất lượng và giá cả hàng hóa tại các chợ
nông thôn, ñảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm; ñẩy mạnh thực hiện việc ñưa
hàng Việt về nông thôn, nhất là các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải ñảo ñáp ứng
nhu cầu của Nhân dân trong dịp Tết. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả; xử lý

