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KẾ HOẠCH 

Đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021  

và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

 

  

Căn cứ Kế hoạch số 1798/KT-SCT ngày 01/12/2021 của Sở Công thương 

về triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 

2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sau khi nghiên cứu, UBND thành 

phố xây dựng Kế hoạch đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 

2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như sau: 

 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

 - Triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối 

cung cầu để bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn thành phố trong thời điểm cuối 

năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Góp phần giữ vững và 

không ngừng phát triển thị trường thương mại theo hướng đổi mới, văn minh, hiện 

đại, phù hợp với yêu cầu hội nhập và công nghệ số hiện nay. 

 - Phát triển thị trường thương mại, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của 

thành phố gắn với việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhằm 

thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép” của Trung ương và tỉnh đề ra. 

 - Có các giải pháp, phương án cân đối cung cầu, bình ổn giá cả thị trường 

đảm bảo khả thi và được thực hiện tập trung, nghiêm túc. Bám sát nhu cầu tiêu 

dùng và thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở địa phương góp phần hưởng ứng Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo đúng tinh thần chỉ 

đạo của UBND tỉnh. 

 - Tăng cường công tác điều hành, quản lý; công tác thông tin, tuyên truyền; 

an toàn phòng chống cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng; thực hiện bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo cho nhân dân vui đón Tết 

an toàn, tiết kiệm. 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 1. Tăng cường theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa; đánh giá 

nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng 

có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều trên địa bàn thành phố thời gian vừa 

qua để có phương án hoặc biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, 
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không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột 

biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh 

Covid-19 bùng phát. 

 2. Đảm bảo nguồn cung hàng hóa theo các cấp diễn biến của dịch Covid-

19 trên địa bàn thành phố; có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết 

yếu phục vụ tiêu dùng của người dân trong trường hợp có dịch bệnh bùng phát và 

dịp Tết Nguyên đán; triển khai các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của 

pháp luật. 

 3. Tổ chức các nhiệm vụ, hoạt động, biện pháp cân đối, bình ổn và phát 

triển thị trường thương mại của thành phố, bao gồm: 

 - Các hoạt động kết nối cung cầu phù hợp với tình hình diễn biến của dịch 

bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn dịch bệnh để kết nối các doanh nghiệp phân phối 

và các nhà cung cấp thực phẩm thiết yếu, tạo nguồn hàng bình ổn thị trường phục 

vụ Tết và cung ứng cho các địa bàn phải thực hiện giãn cách phòng chống dịch 

bệnh (nếu có); đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, áp dụng các phương thức 

mới (trực tuyến, sàn đấu giá điện tử,…) để giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm 

thực phẩm an toàn, đặc sản của thành phố, kết hợp tạo nguồn hàng phục vụ Tết 

cho nhân dân. 

 - Tập trung thực hiện chương trình khuyến mại tập trung Quốc gia năm 

2021, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương 

trình đưa hàng Việt về nông thôn, về khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo 

phương thức phù hợp, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19 đối với các 

chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước. 

 - Chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ Tết để cung ứng sớm và đầy đủ cho 

nhân dân và các vùng nông thôn và đặc biệt chú trọng công tác cung ứng hàng 

hóa cho các vùng và đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh với lượng 

đủ, giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm. 

 - Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại 

nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 

phục hồi sau dịch bệnh; có cơ chế ưu tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 

tham gia chương trình bình ổn mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa, các 

phương thức bán hàng lưu động,… để cung ứng hàng hóa bình ổn đến khu vực 

đông dân cư, khu công nghiệp, các khu vực bị cách ly do dịch bệnh,… để tăng 

khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho đối tượng khó khăn, đối tượng có thu nhập 

trung bình thấp. 
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 - Đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và cung cấp 

điện cho các cơ sở y tế để khám, chữa bệnh. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn 

phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi. 

 - Hướng dẫn các chợ dân sinh triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh Covid-19, áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh để bảo 

đảm duy trì sản xuất; chủ động có kế hoạch sản xuất, cung ứng hàng hóa phục vụ 

Tết; dự trữ vật tư, nguyên, nhiên liệu một cách hợp lý, tiết giảm chi phí, ưu tiên 

sử dụng nguyên liệu trong nước đã sản xuất được nhằm duy trì sản xuất ổn định 

để bảo đảm lượng cung ứng hàng hóa cho thị trường với giá hợp lý, chất lượng 

tốt, mẫu mã đẹp, cạnh tranh; thực hiện nghiêm túc quy định về dự trữ lưu thông 

để cung ứng đủ, kịp thời nguồn hàng cho thị trường khi cần thiết. 

 - Riêng các đơn vị sản xuất hàng phục vụ tiêu dùng Tết có kế hoạch phù 

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

thị trường; 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 nhà phân phối, đại lý đầu cơ 

hàng, nâng giá.  

 - Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đơn vị có hoạt động kinh doanh thương 

mại chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường, tham gia các chương 

trình kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản thực phẩm an toàn; 

áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại hệ thống bán lẻ, có 

phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa cho các địa bàn dân cư trong trường hợp 

dịch bệnh Covid-19 bùng phát phải thực hiện cách ly; đẩy mạnh việc mở rộng 

mạng lưới phân phối hàng hóa bình ổn nói chung và hàng Việt nói riêng cho người 

dân; tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ cho người dân diện chính sách, 

người dân ở các vùng khó khăn. 

 - Riêng đối với các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá trong 

dịp Tết, thực hiện dự trữ hàng theo kế hoạch đã đăng ký; thực hiện treo bảng/biển 

nhận diện tại điểm bán hàng bình ổn; thực hiện nghiêm túc giá và thời gian áp 

dụng giá bán bình ổn theo thông báo theo quy định. 

 - Đối với các đơn vị cung cấp hàng thực phẩm chăn nuôi, chủ động nguồn 

hàng dự trữ với giá hợp lý, thực hiện việc giảm giá bán theo mức giảm của các 

nhà cung cấp và theo thị trường, triển khai các điểm bán hàng bình ổn nhằm dẫn 

dắt thị trường, tạo tâm lý ổn định cho thị trường các mặt hàng thực phẩm. 

 4. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan để triển khai một số nội 

dung về cân đối cung cầu và bình ổn thị trường 

 - Chỉ đạo các phòng, đơn vị và UBND các phường, xã theo dõi sát tình hình 

sản xuất, diễn biến dịch bệnh, thời tiết, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; đánh giá năng 

lực cung ứng nguồn hàng thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác cho 

thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; chủ động có phương án bảo đảm 
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nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu nói 

chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

Bảo đảm sản xuất theo đúng quy hoạch và theo khuyến cáo của các bộ, ngành 

tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường 

hàng hóa trong nước nói chung và thị trường thực phẩm trên địa bàn thành phố. 

 -  Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường đối với các lĩnh vực 

về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu 

cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn. 

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

khăn đối với việc lưu thông hàng hóa, nhất là việc vận tải của các đơn vị khi qua 

địa bàn liên tỉnh có dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp nhằm bảo đảm cho 

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

và Tết Nguyên đán. 

 - Thông tin kịp thời, đầy đủ về thị trường, giá cả, các chính sách bình ổn thị 

trường, công tác quản lý an toàn thực phẩm của nhà nước, thông tin các điểm bán 

hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố; tuyên 

truyền sâu rộng việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”; phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền về việc khuyến 

khích sử dụng xăng sinh học; kiểm soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn 

thị trường. 

 - Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đề xuất phương án tổ 

chức các Hội chợ Xuân và phương án tổ chức Chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Kinh tế 

 - Tham mưu UBND thành phố tổ chức Chợ hoa Xuân hoặc bố trí một số 

địa điểm cho hoạt động kinh doanh hoa, cây cảnh, vật tư phục vụ Tết đảm bảo an 

toàn về phòng, chống dịch Covid-19. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 

thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các hoạt động xúc tiến quảng 

bá, giới thiệu sản phẩm địa phương như hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền 

thống, hoa, cây cảnh,… nhằm phục vụ nhân dân vui chơi, mua sắm Tết. 

- Nắm bắt tình hình dự trữ, cung ứng các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên 

Đán chú trọng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân tại các doanh nghiệp trên 

địa bàn thành phố. Theo dõi diễn biến cung cầu, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, 

trước mắt là các mặt hàng: Lương thực, thực phẩm và các hàng hóa dịch vụ thiết 

yếu; tham mưu lãnh đạo UBND thành phố có các biện pháp cụ thể đảm bảo đủ 

lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 

- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan theo dõi sát tình hình sản 

xuất, diễn biến dịch bệnh, thời tiết, nhất là dịch tả lợn Châu Phi. Triển khai Kế 
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hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022 tại một số đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sản xuất 

trên địa bàn thành phố áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến, nâng cao 

năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng năng lực cung ứng hàng 

hóa cho thị trường. 

 - Tổng hợp kết quả triển khai và báo cáo Sở Công thương theo quy định. 

 2. Công an thành phố 

 - Tăng cường công tác kiểm tra thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn 

thành phố, trong đó chú trọng kiểm tra về: Chất lượng sản phẩm, sở hữu công 

nghiệp; giá và niêm yết giá; thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. 

 - Đảm bảo hoạt động lưu thông của các phương tiện trên các tuyến Quốc lộ 

đi qua địa bàn thành phố. Hạn chế việc ách tắc, gây ùn ứ các phương tiện tham 

gia giao thông đặc biệt là các xe vận chuyển hàng hóa. 

3. Đội Quản lý thị trường số 2 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường hàng hóa đối với các 

lĩnh vực về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm. Xử lý 

nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật.  

- Phối hợp với các phòng, đơn vị tham gia các đợt kiểm tra chuyên ngành 

trong các lĩnh vực liên quan như: An toàn thực phẩm, đo lường chất lượng,… tại 

các cở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

4. Điện lực Tam Điệp 

 Xây dựng phương án cung ứng điện đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên 

tục phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân đặc biệt là các các cơ sở y tế để 

khám, chữa bệnh trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.  

 5. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố 

 Tuyên truyền nội dung Kế hoạch đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị 

trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của thành phố trên 

Cổng thông tin điện tử thành phố để toàn thể nhân dân trên địa bàn nắm rõ; Đồng 

thời để các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hàng hóa và 

tổ chức các chương trình khuyến mại, chương trình kích cầu tiêu dùng phù hợp. 

 6. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố 

 Xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền về tình hình thị trường, giá cả 

hàng hóa trên địa bàn và nội dung Kế hoạch trên hệ thống đài truyền thanh thanh 

phố để toàn thể nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 

nắm rõ. 
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7. UBND các phường, xã; Ban Quản lý chợ Đồng Giao 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám soát hoạt động lưu thông hàng hóa 

qua chợ, trong đó chú trọng kiểm tra nguồn gốc, chất lượng hàng hóa đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm; tổ chức sắp xếp mặt bằng kinh doanh hợp lý thực hiện 

văn minh thương mại, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi 

trường, an ninh trật tự khu vực chợ. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trên địa 

bàn chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa trong dịp cuối năm và nguồn 

hàng phục vụ Tết Nguyên đán đảm bảo nhu cầu mua sắm của nhân dân. 

 - Phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra việc chuẩn bị hàng Tết của các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa 

phục vụ Tết; đôn đốc rà soát việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh 

các mặt hàng thực phẩm. 

8. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố 

 - Chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phù hợp với tình hình thực 

tế đặc biệt đối với nhóm hàng thịt lợn do hiện nay diễn biến của dịch tả lợn Châu 

Phi đang diễn ra phức tạp. Đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián 

đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 

hoặc trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát. 

 - Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị chủ động tham gia các 

chương trình xúc tiến thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng, 

chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch bệnh. 

 UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, UBND các phường, xã và các 

đơn vị có liên quan triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ trên./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở Công thương; 

- Đ/c Chủ tịch và các PCT thành phố; 

- Công an thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Đội Quản lý thị trường số 2; 

- Ban Quản lý chợ Đồng Giao; 

- Các phòng: Kinh tế; Văn hóa – Thể thao; 

- Trung tâm Văn hóa – Thể theo và Truyền thanh; 

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Đức Thuận 
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