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V/v thrc hin các bin pháp diu hành 
giá trén dja bàn thành phô nãm 2020 

Dà Näng, ngàylo tháng 6 nàm 2020 

KInh gui: 
- Các S, ban, ngânh; 
- UBND các qun, huyn. 

Thirc hin Thông báo s 178/TB-VPCP ngày 12/5/2020 cüa Van phông 
ChInh phüvê két 1un cüa Thu tuOng ChInh phü Nguyen Xuân Phüc -Tnthng Ban 
Chi d?to  diêu hành giá ti cuc h9p Ban chi do diêu hành giá qu I näm 2020, Chü 
tjch UBND thành phô yeu câu Thu tru&ng các s& ban, ngành, Chü tjch UBND các 
qun, huyn theo chrc näng, nhim vii duçic giao tiêp tiic thrc hin và chi dao  các 
ca quan, dan vj, dja phuong tr1rc thuc thirc hin các bin pháp diêu hânh giá trong 
nãm 2020, trong do tap trung vào môt s6 nôi dung chü yêu sau day: 

1. S& Nông nghip và Phát trin Hông thôn chü trI phôi hqp v&i UBND 
các qun huyn và các co quail, don vj lien quan 

a) Tip tiic hi.thng dn UBND các qun, huyên và các don vj lien quan triên 
khai dông b vic kiêrn soát djch bnh, hithng dan thuc hin tái dan, tang dan 1cm 
theo chi dao ChInh phü và huàng dn cüa Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn. 

b) Xây dirng k hoch tái dan 1cm cu th, t chuc 1 trinh chãn nuôi phü hcmp 
vi tinh hInh thirc té cüa dja phuong, thii gian theo tirng tháng dé sim tang nguôn 
cho thành pho, dir kiên so luong 1cm thjt dü lieu chuân xuât chuông theo quy djnh 
djnh ye giet rnô cung cap cho thi truOng theo tung tháng dê chü dng có phixong an 
phát triên dan 1cm. Triên khai hixo'ng dn ngu&i chän nuôi thirc hin các buâc tái 
dan theo quy djnh, tang dan 1cm dé bü dàp nguOn thiêu hiit, han chê hin tllcmng 
gãm lon, day giá ion tang cao qua muc; darn bão can dôi giüa icii Ich cüa ngui 
chän nuôi, ngumi thu rnua, ngixmi phân phi, cung img djch vii và ngu'äi tiêu dung. 

c) Kim soát cht ch hoat  dng chän nuoi và tInh hInh djch bnh trên dan 
vat nuôi t?i  dja phirong däc biêt là dich tá ion Châu Phi; chi dao  các co s san xuât 
'cm giông tang cuOng vic nhân ging, cung ung 'cm giông có chat luvng và an 
toàn djch bênh cho ngixO'i chän nuôi de tang dan 'cm nhãrn kiêrn soát và diêu hôa 
giá thjt ign trong thOi gian tOi. 

d) Thng kê và d xut rni:rc h trcm tài chInh ci1 th lien quan den loai väc 
xin phông chông djch bnh, thuôc thii y, hóa chat tiêu dc khi:r trüng chuông trai, 
chê phârn sinh h9c dOi vi cac h chãn nuôi 1cm  nái sinh san nharn khOi phiic san 
xuãt, báo cáo UBND thành phô xern xét, quyêt djnh. 

2. So Cong Thuong chü trI, ph61 hçrp vói S& Nông nghip và Phát triên 
nông thôn và CáC Co quan có lien quan 

a) Cp nht thông tin vgiá lçyn hai trên thj trung và ngun cung cp 1cm 
thjt thu'Ong xuyên kip thyi de ngu'Yi chän nuOi, kinh doanh giet rnO, kinh doanh thjt 
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lqn trên dja bàn bi& và có trách nhim n djnh thj tru&ng, không có hành vi du 
cci, tang giá ban. 

b) Vn dng khuyn khIch các doanh nghip phãri phi, ban buôn, ban lé, 
các siêu thj triên khai chi.ro'ng trInh giâm giá bInh on mt hang thit 1cm. Tuyên 
truyên, khuyên khIch các h tiêu thxong kinh doanh thjt 1cm tai  chq nhp tr1rc tip 
nguôn thjt tü các co sâ chàn nuôi, giêt m trên dja bàn thành phô EM Nng, tránh 
qua khâu trung gian cüng nhtr ngun thjt không rô ngun gc. 

c) Th'iräng xuyên dánh giá tInh hInh san xut, can di cung cu cüa mt 
hang thjt lqn nói riêng và các 1oi san phâm thay the thjt lqn dê tuyên truyên ngi.thi 
tiêu dUng có djnh hi.ràng sü ding. Tang cix&ng kiêm tra, giám sat vic buôn ban, 
4n chuyên thjt lqn trên dja bàn. 

d) Tang cixó'ng cong tác kim tra kim soát, giám sat thj tru?mg, nht là các 
tnr&ng hqp lçii diing djch bnh dê dâu ci tang giá. Xi:r l nghiêrn các tru&ng hçp 
dâu co, gAm hang, tang giá bat hqp 1, trái quy djnh theo thâm quyên. 

3. S& Tài chinh chü trI, phi hqp vói các ngành, da phtroiig, co quan, 
don vi có lien quan 

a) Thu?ng xuyên theo dôi din bin, tInh hInh giá cà thj tru&ng trên dja bàn 
thành phô dé kjp th&i báo cáo, dê xuât UBND thành phô các giãi pháp diêu hành 
giá phU hqp dê han  chê tang giá, nhât là các mt hang thiêt yéu. 

b) Tang cu&ng kim tra vic chap hành các quy djnh pháp 1ut v giá va 
kiêm soát chat chë yêu to hInh thành gia dôi vâi các hang hóa, djch vi do Nha 
nuâc djnh giá, hang hóa, djch vi mua sam tr nguOn ngân sách nhà nuóc, hang boa, 
djch vi cong Ich, djch vçi sr nghip cong.... 

c) Di vâi cac mt hang do Nhà ni.rôc quàn 1, không thirc hin tham mini 
UBND thành phô diêu chinh giá trong qu II dôi vol các mt hang do UBND 
thnh phO quyêt dnh gla, nhât la cac mat hang dâu 'ao cho san xuât cua doanh 
nghip theo chi dao  cUa ThU tixOng ChInh phU tai  Chi thj s 1 l/CT-TTg ngày 04 
tháng 3 näm 2020. 

d) Tip tiic theo dôi báo cáo UBND thành ph v diu chinh giá các mt 
hang do UBND thành phô quyêt djnh giá trong th&i gian thIch hcip (d.c bit giá 
tiêu thii nuOc sach,  giá thu gom v,n chuyên rác thai...). 

4 Các SO: Tài chInh, Cong Thinng, Y t, Giao thông vn tâi và UBND các 
qun, huyn to chüc thrc hin kiêm soát chat chê cong tác kê khai giá các mt 
hang theo quy djnh. 

UBND thành phi yéu c.0 ThU truOng các sO, ban, ngành, ChU tjch TTBND 
các qun, huyn can cü chüc nang, nhim vii to chüc triên khai thirc hin./. 

Noi nhmn: 
- Nhix trên; 
- BCB diêu hành giá; 
- Chü tjch, các PCT UBND TP; 
- VP Doàn di biêu 

QH, HDND và UBND TP; 
-Liru:VT,STC. 
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