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PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 38/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 23 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác bình ổn giá cả thị trường, bảo ñảm hàng hóa,
dịch vụ phục vụ nhân dân và bảo ñảm trật tự an toàn xã hội
dịp tết Nguyên ñán Giáp Ngọ năm 2014
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07 tháng
01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ ñạo ñiều hành thực hiện
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và một
số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết
nợ xấu; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2013 về việc tăng cường công
tác quản lý ñiều hành nhằm bình ổn giá cá thị trường, bảo ñảm trật tự an toàn xã hội
dịp tết Nguyên ñán Giáp Ngọ 2014; Chỉ thị số 24/CT-BCT ngày 06 tháng 11 năm
2013 của Bộ Công thương về việc thực hiện các giải pháp bảo ñảm cân ñối cung cầu,
bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2013 và tết Nguyên ñán Giáp Ngọ năm 2014.
Nhằm bảo ñảm nguồn cung hàng hóa, ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nhất là các
mặt hàng thiết yếu, không ñể xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá; ñẩy mạnh việc ñưa
hàng hóa về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với việc thực hiện Cuộc vận
ñộng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bảo ñảm hàng hóa, dịch vụ
phục vụ nhân dân; chống buôn lậu, gian lận thương mại và trật tự an toàn xã hội trong
thời gian trước, trong và sau tết Nguyên ñán Giáp Ngọ năm 2014. Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức ñoàn thể, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các công việc, cụ thể như sau:

