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Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương 

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

cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và Kế hoạch số 169/KH-

UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện 

Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính 

xác định lượng hàng hóa, danh mục hàng hóa thực hiện Chương trình và thông 

tin Chương trình đến các Tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh để vận động tham 

gia; tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục cho các Đơn vị đăng ký tham gia Chương 

trình. 

Trên cơ sở Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh 

(Xin được gửi kèm theo), Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính thông báo 

đến các đơn  vị, các doanh nghiệp để triển khai thực hiện theo Kế hoạch trên cơ 

sở các quy định tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ của các doanh 

nghiệp trên các lĩnh vực, tập trung thực hiện công tác bình ổn giá cả hàng hóa 

thị trường phù hợp với tình hình thực tế của thị trường cung cầu hàng hóa tiêu 

dùng và phục vụ sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ thực hiện của Chươnh trình.  

  Để có cơ sở tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh lựa chọn các doanh 

nghiệp, HTX tham gia chương trình bình ổn giá cả hàng hóa thị trường theo kế 

hoạch, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Sở Công Thương đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, 

tuyên truyền vận động các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý, trực tiếp tổ 

chức sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình. Đặc biệt chú trọng chủ động 

triển khai thực hiện dự trữ luân chuyển hàng hóa tiêu dùng, vật tư nông nghiệp, 

giống cây trồng theo định hướng, kế hoạch tổ chức kinh doanh thường xuyên 

của doanh nghiệp không sử dụng vốn hỗ trợ của Ngân sách nhà nước. 
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Đối với các đơn vị, doanh nghiệp do năng lực tài chính còn hạn chế, có 

nhu cầu cần được sự hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ ngân sách Nhà nước cần thực hiện 

theo đúng các quy định hướng dẫn tại Kế hoạch số số 169/KH-UBND ngày 

15/11/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Trong đợt triển khai Chương trình đợt 

này, đề nghị các doanh nghiệp tham gia tập trung quan tâm, đăng ký và thực 

hiện công tác đảm bảo nguồn cung ứng thịt lợn, các sản phẩm thực phẩm đóng 

hộp thay thế (cá hộp, thịt lợn chế biến đóng hộp...) để đảm bảo cung ứng cho 

nhu cầu thị trường trong dịp Tết cổ truyền 2020. 

Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình bình ổn giá cả hàng hóa thị trường 

được gửi về sở Công Thương và sở Tài chính trước ngày 27/11/2019 để tổng 

hợp, xem xét, lựa chọn và trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Sở Công Thương trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quan 

tâm phối hợp triển khai thực hiện. Các doanh nghiệp chủ động, tích cực tham 

gia Chương trình, thực hiện đăng ký, đề xuất theo đúng định hướng, nội dung 

biểu mẫu đăng ký được gửi kèm theo công văn này và  đăng ký đúng thời hạn 

theo yêu cầu của công tác triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Sở: Tài chính; NN&PTNT; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Trang TTĐT của Sở CT; 

- Phòng KHTCTH, VP; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 

Nguyễn Quốc Hải 
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