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                                                       KẾ HOẠCH 

Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường  
 cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022  

 
 

 

Thực hiện Công văn số 9503/UBND-KT ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị 

trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Kế hoạch số 

2501/KH.QLTM-SCT ngày 10/12/2021 của Sở Công thương về Thực hiện các giải 

pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải 

pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 12/11/2021 của Bộ Công 

Thương và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9503/UBND-KT ngày 

06/12/2021 về các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, 

trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Kế hoạch số 

2501/KH.QLTM-SCT ngày 10/12/2021 của Sở Công thương về Thực hiện các giải 

pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Tăng cường theo dõi tình hình, kịp thời tham mưu các giải pháp chủ động 

ứng phó với các biến động thị trường. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức theo dõi diễn biến tình hình thị trường, giá cả hàng hóa  

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan và các địa 

phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và đánh giá diễn biến thị trường 

cung cầu, giá cả hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu 

cầu cao hoặc có biến động lớn trên địa bàn. 

Cử cán bộ theo dõi tình hình giá cả thị trường hàng ngày, hàng tuần, thực hiện 

định kỳ theo chế độ báo cáo và đột xuất khi có yêu cầu, phối hợp các địa phương 

tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình giá cả thị trường gửi lãnh đạo huyện. Kịp 

thời phát hiện, đề xuất UBND huyện giải pháp xử lý những tồn tại, bất cập trong 

quá trình thực hiện. 
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2. Đảm bảo cân đối cung cầu, lưu thông hàng hóa 

- Lên phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu nhằm đảm bảo ổn định thị trường, 

cung cầu hàng hóa trong trường hợp có dịch bệnh và phục vụ Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022  khi cần thiết. 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn 

cho việc lưu thông hàng hóa, nhất là việc vận tải của các đơn vị khi qua các địa bàn 

liên tỉnh, liên huyện có dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo 

cho lưu thông hàng hóa thông suốt và kịp thời cung ứng cho thị trường dịp cuối 

năm và Tết Nguyên đán. 

3. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm 

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xây dựng 

kế hoạch sản xuất, dự trữ hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu nhằm duy trì hoạt động 

ổn định, hạn chế tối đa việc dừng sản xuất trong dịp gần Tết gây tâm lý bất ổn cho 

thị trường, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19. 

- Khuyến khích các đơn vị sản xuất, kinh doanh triển khai các hoạt động xúc 

tiến thương mại, thực hiện các chương trình khuyến mại, mở rộng kênh phân phối, 

hệ thống đại lý, điểm bán hàng...nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng của nhân dân. 

- Hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh tích cực triển khai các hoạt động kết 

nối, tiêu thụ sản phẩm nhất là các sản phẩm nông sản của địa phương. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử, áp 

dụng các phương thức mới như trực tuyến nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. 

  4. Công tác bình ổn thị trường kết hợp với việc đẩy mạnh cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

Khuyến khích, vận động các đơn vị sản xuất, kinh doanh hưởng ứng Cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua việc đăng ký và tổ 

chức thực hiện các điểm bán hàng bình ổn giá, mở thêm các điểm bán hàng nhất là 

tại các khu vực nông thôn, miền núi; chủ động thực hiện các chương trình đưa 

hàng Việt về nông thôn, về khu, cụm công nghiệp theo hình thức phù hợp, thích 

ứng an toàn với dịch Covid-19. 

5. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền đầy đủ và kịp thời về 

tình hình thị trường, giá cả, các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn thị 

trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, việc thích ứng an toàn với dịch Covid-19 của các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

6. Về cung ứng điện và mặt hàng xăng dầu 

- Theo dõi, kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình cung ứng điện, chỉ đạo các 

đơn vị cung ứng điện lực xây dựng phương án dự phòng để đảm bảo đủ điện cho 
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sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022, giữ 

ổn định nguồn điện trong mọi tình huống. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn dự trữ đầy đủ, 

có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết 

Nguyên đán. 

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường  

Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan kịp thời kiểm tra, phát hiện 

và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giám sát chặt chẽ việc bán hàng trong hệ 

thống phân phối nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, “sốt giá” giả tạo do các 

hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái phát luật và các hành vi kinh doanh trái 

pháp luật khác. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan theo dõi sát 

tình hình diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng lương thực, 

thực phẩm, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều trên địa 

bàn để chủ động tham mưu UBND huyện có biện pháp xử lý kịp thời; Chủ trì, phối 

hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu phương án hỗ trợ dự trữ hàng hóa 

thiết yếu nhằm đảm bảo ổn định thị trường, cung cầu hàng hóa trong trường hợp có 

dịch bệnh và phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khi cần thiết. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai kịp thời các phương án đảm bảo nguồn cung và lưu thông hàng hóa 

được thông suốt để ứng phó với các cấp độ của dịch trên địa bàn. 

 - Vận động các đơn vị sản xuất, kinh doanh chủ động nghiên cứu thị trường, 

xây dựng kế hoạch dự trữ hàng, đảm bảo lượng cung ứng hàng hóa, hưởng ứng 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ...   

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch đối với các chợ, trung tâm thương mại.  

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện các nội 

dung tuyên truyền về đảm bảo cung ứng hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trên 

địa bàn tỉnh kịp thời. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Điện lực Nghĩa Đàn - Thái hòa, các 

tổ chức kinh doanh điện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện an 

toàn, ổn định, liên tục cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong dịp 

cuối năm và Tết Nguyên đán 2022; 
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- Tổng hợp báo cáo tình hình giá cả thị trường, tình hình hàng hóa của các 

doanh nghiệp kinh doanh thương mại phục vụ Tết báo cáo UBND huyện và các Sở 

ban ngành có liên quan. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Thường xuyên cập nhật thông tin chính thức về diễn biến thị trường, giá cả 

các mặt hàng thiết yếu, tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn 

huyện.  

- Hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường 

tiêu thụ các sản phẩm. 

3. Phòng Y tế 

- Chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch thuộc lĩnh vực công 

nghiệp theo nhiệm vụ được phân công; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch đối với các cụm công 

nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn xây dựng và 

triển khai phương án sản xuất hợp lý thích ứng an toàn trong phòng chống dịch 

Covid-19; Theo dõi, nắm bắt, đánh giá, tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh của 

các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh nhất là các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng 

phục vụ công tác phòng chống dịch, kịp thời tham mưu các giải pháp nhằm thúc 

đẩy phát triển sản xuất, tập trung nguồn lực sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu của 

nhân dân trong dịp Tết và trong tình hình dịch bệnh.  

4. Thanh tra huyện 

Phối hợp với Cục Quản lý Thị trường và các lực lượng chức năng liên quan 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường trước trong và sau Tết Nguyên 

đán, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.  

5. UBND các xã, thị trấn 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp cân đối cung cầu, bình 

ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết nguyên đán 2022 trên địa bàn, đảm bảo 

cung cầu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, ổn định giá cả, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,…. 

- Thường xuyên theo dõi, cung cấp thông tin, dự báo thị trường, tình hình 

cung cầu, giá cả các hàng hóa thiết yếu trên địa bàn, báo cáo về UBND huyện (qua 

phòng Kinh tế và Hạ tầng) để có giải pháp xử lý kịp thời khi có biến động xảy ra. 

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn triển khai tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để duy trì hoạt động đảm bảo cung ứng 

nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm cho người dân dịp cuối năm và Tết 

Nguyên đán. 
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- Xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án đảm bảo cung cầu hàng hóa ứng 

phó với dịch Covid-19 trên địa bàn;  

- Hướng dẫn, tạo điều kiện và hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện 

bình ổn thị trường, mở rộng kênh phân phối và các hoạt động xúc tiến thương mại, 

hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình giá cả, nguồn hàng 

hóa trên thị trường, kết quả thực hiện các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán 2022 

trên địa bàn theo thời gian quy định. 
 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện, phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện và chấp hành tốt 

chế độ báo cáo, cụ thể như sau: 

- Đợt 1: Kế hoạch thực hiện các giải pháp cân đối cung cầu, bình ổn thị 

trường cuối năm 2021 và dịp Tết nguyên đán 2022 và báo cáo công tác chuẩn bị 

phục vụ Tết, tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao dịp cuối năm 2021 trước 

ngày 05/01/2022. 

- Đợt 2: Báo cáo tình hình thị trường cung cầu hàng hóa hàng ngày tại địa 

phương dịp sát Tết Nguyên đán năm 2022 trước ngày 27/01/2022. 

- Đợt 3: Báo cáo kết quả phục vụ Tết trước ngày 05/02/2022. 

Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ 

tầng). Trên đây là kế hoạch Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, 

bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
      - Sở Công thương ;                (b/c)   

- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các PCT UBND huyện; 
- Các phòng: KT&HT, Y tế, VH&TT; Thanh tra; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Phan Văn Bình 
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