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CH Ì TH Ị
v ề  việc tăng cường công tác quàn  lý, điều hành  và binh «n giá 

trong  d ịp  Tết Nguyên đán Tân Sửu năm  2021

Nhằm tăng cường công tảc quản lý điêu hành và bình ôn giá cả thị trường; 
chống buôn lậu. gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đản Tàn 
Sửu năm 2021. Bộ trường Bộ Tài chinh yêu cầu: Thũ trường các đơn vị, tổ chức 
thuộc Bộ Tài chính; Giám đổc Sở Tài chinh, Cục trường Cục Thuế, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tinh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tẳt là tinh), Cục 
irưởng Cục Hồi quan, Ban Chi đạo 389 Bộ Tải chính, Cục trưởng Cục Dự trừ nhả 
nước khu vực theo chức năng nhiệm vụ chú động triền khai thực hiện đồng bộ. 
hiệu quả các nội dung công việc sau đây:

I. v ề  công tác tăng  cường quân  lý, điều hành và bình ổn giá cà tlìị 
trường  trong  thời điểm trư óc ,  trong  và sau T e t  dc chú động kiểm soát ổn 
định ỉhị trư ờ n g  giá cả, t rán h  đế xảy ra.các biến dộng bất thường ảnh  hirỏrng 
đến đời sống kinh tế -  xã hội:

1. Cục Quân lý giả: Chù tri, phôi hợp với cảc đcm vị thuộc Bộ có liên 
quan tổ chức nắm bắt thông tin, theo dõi sát dien bien cung cầu, thị trường, giá 
cả; nhất là đôi với một sô mặt hàng thiêt yêu; có giải pháp bình ôn thị trường phù 
hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tốt; tham mưu kịp thời cho 
Bộ các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhảm ổn định mặi bằnẹ giá cã 
thị trường và kiêm soát lạm phát. Tăng cường công tác kicm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật về quân lý giá. Đẩy mạnh còng tác lổng hợp thông 
tin, phân tích dự báo diền biển giá cả thị trường, chi sô giá tiêu dủng; chú động 
xây dựng kịch bản lạm phát trong năm 2021 trong đó tinh toán chi tiỗt tác động 
các yểu tổ có thê ảnh hường đển kinh tê nói chung và lạm phát nói riêng, trong 
đó chú trọng các tác dộng từ  tinh hinh dịch bệnh, thiên tai, băo lũ có thẻ xảy ra. 
Trên cơ sở kịch bản lạm phát, chú động tham mưu, đê xuâi các biện pháp điêu 
hành phù hợp.

2. Gìủnt đổc Sở  Tài chinh: Chú tri, phổi hợp với các sờ, ban, ngành chủ 
động tham mưu cho ủ y  ban nhân dân tinh tăng cường công tác quản lý, điêu 
hành, binh ồn giá trên địa bàn; cụ thẻ là:

a) Chú động theo dôi sát dien bien cung cẩu và giá cả thị trường trên địa 
bàn trước, tronẹ và sau Tèt, nhất là đòi vởi các mặl hảng thiết yếu đê kịp thời 
tham rmru cho ủ y  ban nhân dân tinh các biện pháp binh ỏn giá theo quv định của 
pháp luật, dặc biệt là tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bào lũ, sạt lỡ dat; đê xuất 
kịp thời xuất cấp hàng dự trử quốc gia theo quy dịnh.



Chù dộng phối hợp vởi các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan xây 
dựng kỏ hoạch kiêm tra. thanh tra việc chắp hành cốc quy định của pháp luật 
về quân lý giá, thuế, phi. lệ phi trên địa bản, nhất là doi vởi nhừng hãng hỏa và 
dịch vụ tiêu dùng ihiẻt yếu như giá cước vận lãi, nòng san ilìực phàm, trông giữ 
xe... xử lý nghiêm đôi với các trườnii hợp vi phạm, lợi dụnu dịp lỗ, tct, cao điểm 
đê tăng uiả CƯỚC vận tai ở  mức cao bất hợp lý, các trường h(,Tp đưa tin thắt thiệt 
gày bât ôn thị trường, giá cả. Phối hợp với các đơn vị chức nảnc thực hiện 
nghiêm, triệt đe, có hiệu quả cõng tác đau tranh chổne buôn lậu. hảng tĩiã và gian 
lận tliươnu mại, chổng tliat thu, gian lận thuế, giồm I1Ợ dont» thuế; tập trung quán 
lý chi ngân sách nhà nước đảm bão chặt chẽ. hiệu quả. tiết kiệm, đủng chc độ.

b) Phôi hợp với Sỡ Công Thương vả các dơn vị liên quan, căn cứ điểu kiện 
thực tẻ, khả nâng cân đối ngủn sách địa phương vả nguồn lực tài chinh hợp plìãp 
khác của địa phương, tham mưu cho Uy ban nhân dân linh trien khai thực hiện 
Chương trinh bình ổn thị trường phù hợp với tinh hình thực té cúa địa phương.

c) Tỏ chức thực hiện, trien khai nghiêm túc chẻ độ báo cáo giá thị trường 
trước, tronu vồ sau Tel quy định tại Mục II Chi thị này và các vãn bàn lien quan.

3. Cục trưởng Cục Hải quan: Tăng cưừnu công tác quân lý riii ro, kiểm 
tra. giảm sát. kiỗm soát hãi quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bảt giữ. xừ lý các 
hành vi vi phạm; chú trì, phoi hợp với các đơn vị liên quan đây mạnh các hoạt 
động phỏng chống buôn lậu. gian lận thương mại lù n g  già, tập trung tại các 
tuyển và d ja  bàn trọng  đ iể m  thuộc  đ ịa  bàn q u án  lỷ c ù a  đơn  V|.

4. Cục trưởng Cục Dự trữ  Nhà ntrớc khu vực: Xuất cấp kịp thòi hãng dự 
trữ quốc gia theo đúng quyết định cùa Thủ tướng Chính phù. chi dạo của Bộ Tài 
chinh. Tống cục Dự trừ Nhã nước nhăm đám bão an sinh xà hội, cứu đỏi cho dân 
trong thời gian giáp hạt và dịp Tẻt cho các vùng bị thiên tai, bào 10, dịch bệnh...

5. Cục trướng Cục thuế: Chi đạo rà soát năm chắc đối tượng, nguồn thu 
ngân sách trên địa bàn, kiêm soát việc kè khai thuế, quyết toán thuể cua các 
doanh nghiệp, tô chức, cá nhân đc thu đủng, thu đu. thu kịp thời các khoan thuế, 
phi. lộ phi và thu khác vào NSNN; Quân lỷ chặt chẽ công lác hoàn thuế, bão đảm 
đúng doi tượng, đủng che dộ quy định, lãng cường công tổc kiểm tra, phát hiện, 
ngân chặn việc trốn thuê, nợ  đọng thuê và chuyên giá.

6. Giảm đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN): Tập trung chi đạo, tăng cường 
công tác kiêm soát chi ngân sảch nhả nước qua kho bạc nhà nưởc, kiên quyết từ 
chổi thanh toán cổc trưởng hợp không dũ đicu kiện thanh toán ihco quy định cùa 
pháp luật.

7. Các dơn vị thuộc Bộ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trì 
hoặc phối hợp với các dim vị trong vả ngoài Bộ Tài chinh thực hiện tốt các công 
việc sau:

tìỉ Vụ Ngàn sách nhà nưởc: Theo dõi, cập nhật, tỏng hợp bão cáo Bộ ve 
tinh hĩnh trien khai kinh phi (hực hiện Chương trinh binh ôn thị trường, uiá cả 
của các địa phương.
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c) Cục Tài chinh doanh nghiệp và cúc (Um vị cỏ liên quan theo chức năng 
nhiệm vụ dược giao tham mưu kịp thời các biện pháp về cơ  chỏ tài chính và phổi 
hợp với Cục Quản lỷ uiả troim công tác điểu hành giá và binh ổn giá theo quy 
định cùa pháp luật.

(I) Thanh ira Tài chỉnh: Chu tri thực hiện việc kiếm tra chấp hành pháp 
luật về tài chỉnh, kế toán. giá. thuế, phi... theo kế hoạch.

(1) Tống cục Dự trừ Nhà nước: Kiêm soát chật chẽ mức giá và các chi phí 
nhập, chi phi xuất cấp. chi plìi bão quăn hàng dự trừ  quốc gia thuộc pliụm vi 
quản lý trực tièp; chủ tri thẳm định, đê xuất và clìi đạo kịp thời việc xuất cấp 
hàng dự trử quốc gia đòi với các địa phương bị thiên lai. bão lũ. dịch bệnh và 
trong thời gian giáp hạt...

e) Tông Cục Hài quan: Thực hiộn tãng cường công lác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hảng giả; tăng cưỡrm kiềm tra, kiêm soát chặt chẽ khu 
vực cửa khâu dường bộ, cảng biên, cảng sõng, cảng hãng không dân dụng quổc 
tỏ. biru điện quốc tẻ và các địa diêm khảc thuộc địa bàn kiém soát Hãi quan.

ỊỊỈ Tông cục Tinte: Tâng cường các giai pháp của cơ quan thuê về phát 
hiện, xử lỷ các hành vi vi pliạm pháp luụi ve quan lý, sử dụng hóa đơn đỏi với 
hoạt động kinh doanh hàng hóa. Chi đạo các đơn vị nghiệp vụ và Cục Thuê các 
linh, thành pho trên cả nước kịp thời trao đòi thông tin. phoi hợp chặt chẽ với các 
lực lượng chức năng trong công tác điểu tra. xác minh, xử lý các dôi tượng buôn 
ỉộu, gian lận thương mại. hàng giã liên quan dOn cỏng tốc quán lý thuế.

hỉ Kho hục Nhí) nước (KBNNỊ: Dieu liành ngân quỳ đảm bào đáp ững đầy 
đủ, kịp thời nhu câu chi tiêu cùa ngân sách nhà nưởc các cấp và các dan vị giao 
dịch với Kho bạc Nhà nước; quan lỷ chi ngân sách nhà nưởc theo đủng dự toán 
dược cấp cỏ thâm quycn giao, dam bão hiệu quà, liêt kiệm, dúng ché dộ và quy 
định của pháp luật hiện hành.

i) Ban chi đạo 3X9 Bộ Tài chinh: Tăng cưởng còng tác chi đạo, kiểm tra, 
đôn đốc các đem vị thuộc Bộ Tải chinh thực hiện cône tác chổng buôn lậu, eian 
lận thương mại vả hảng giã theo Kc hoạch chổng buôn lậu, gian lận thương mại 
và hảng giá trước, trong và sau Tel Nmiyèn dãn Tàn Sửu 2 0 2 1 cùa Ban chi đạo 
389 quỏc gia.

II. v ề  to chức thực hiện

1. Cục Quản lý giá cỏ trách nhiệm dau mối giúp Bộ tò chức triển khai Chi 
thị; chủ tri phối hợp với các dưn vị thuộc Bộ cỏ liên quan lò chức thực hiện các 
nhiệm vụ quăn lý, điêu hãnh và binh ổn giá ihị trường; clìũ trì trien khai cốc đoàn 
kicm tra, nám bat tinh hinh thực hiện công lác quán lý, binh ón giả, chổng buòn 
lậu. gian lận thương mại tụi địa phương trong dịp Têt nguycn dán Tân Sừu 2021.

2. Vẻ ché độ báo cáo trong dịp Tốt:

a) Sở Tài chinh các tinh thực hiện chế độ báo cáo (bằng văn bán và thư 
điện từ theo địa chi: csgia@mof.gov.vn) ve Bộ Tải chinh (Cục Ọuan lý giá) như 
sau:

mailto:csgia@mof.gov.vn


- Trước Tết: Báo cáo tổng hợp tỉnh hình giá cả thị trường trước Tết và các 
biện pháp, chương trinh binh ổn thị trường (nếu cỏ) trên địa bản gửi trước ngày 
05/02/2021 (giri kèm theo bảo cảo giả thị tricờng định kỳ' theo quy định tại Thông 
tư  sô 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 v/v quy định chẻ độ bảo cảo giá thị 
trường).

- Trong và sau Tốt: Báo cảo tổng hợp tinh hình giá cả thị trường trong và 
sau Tết trên địa bản, thời hạn gửi trước I5h00 ngày 16/02/2021 (mùng 5 Tểt).

- Trường hợp có báo cảo đột xuất hoặc báo cáo thường xuyên định kỳ 
ngày theo yêu câu của Văn phòng Chinh phù sẽ có văn bản yêu cầu riêng.

b) Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, KBNN tại dịa 
phương báo cáo tinh hinh thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chi thị này trước 
ngày 02/02/2021 vê Sờ Tài chinh; đổng thời gửi cơ quan cấp trên theo hộ thống.

c) Tồng cục Hải quan. Tống Cục Thuế, Kho bạc Nhà nưởc. Tồng cục Dự 
trừ Nhà tncởc bảo cáo tông hợp tinh hình thực hiện cùa các đơn vị trong toàn 
ngành từ trung ương đèn địa phương theo quy định gửi về Cục Quán lý giá trước 
ngày 05/02/2021 đẻ tông hợp chung (băng vặn hàn và Our điện tử theo địa chi: 
csgia@ntof.gov. vn).

d) Các đơn vị thuộc Bộ: Báo cảo tinh hình thực hiện nhiệm vụ được giao 
tại Chi thị này về Cục Quản lý giá trước ngày 05/02/2021 để tổng hợp chung 
(hang văn hãn và thư điện tử theo dịa chì: csgiơ@mo/.gov.vn).

đ) Cục trưởng Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm đôn doc các dem vị gửi 
báo cáo theo thời hạn trên; tông hợp báo cáo tình hinh thực hiện Chi thị này của 
các đơn vị, dịa phương; báo cáo Bộ những vấn đề đột xuầt phát sinh đê có biện 
pháp xử lý kịp thời.

Trong quá trinh thực hiện, Bộ Tài chinh sỗ tiếp tục chi đạo dc các đơn vị 
thực hiện J .-y /
Nơi nhộn:
•  T hú  tưcm g C h inh  phú , c ảc  Phó  T T g  (đỏ  h ão  cáo);
- Lỗnh đ ạ o  B ộ (d ẻ  ch i đạo );
- V ă n  p h ò n g  C h in h  phủ  (d c  phố i h ợp  ch ỉ dọo);
- Các Bộ: CT. Y  le. GDĐT. KHĐT, NN&PTNT, GTVT,
N H N N  (d c  phối h ợ p  ch i đạo);
- U B N D  các  tin h . T P  trực thuộc  T W  (đ ể  phố i h ợ p  chi

đạ_o):_  _ _
- S ở  T ài ch ính . C ục T huế, C ục  H ải qu an , K h o  bọc nhả
nướ c các  tinh , th ản h  phố  trực th u ộ c  T W  (d c  thực h iện);
- S ỡ  Y tẽ, C ô n g  T h ư ơ n g  các t in h , thành  phô  trực thuộc
T W  (đ c  phổi hợp);
-  C ụ c  D ự  irừ  N hà n ư ó c  khu vực;
-  C ác  đưn  vj th u ộ c  B ộ T ải chính;
.  Đài T U  V N , B ao N h ản  dãn . W eb sites  B ộ  T C ;

.l.uu:VT.QLG.'>vL ^ . ,
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