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cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023 

Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 01 năm 2023 
 

 
Kính gửi:   

- Các phòng, ban chuyên môn; 
- Ủy ban nhân dân các phường, xã; 
- Đội quản lý thị trường số 1; 
- Ban quản lý các chợ trên địa bàn Thành phố; 
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 
Thành phố. 

(Gọi chung là các đơn vị) 
 

Thực hiện Công văn số 2084/SCT-QLCN&KTATMT ngày 21 tháng 12 

năm 2022 của Sở Công Thương Cao Bằng về việc triển khai các giải pháp bảo 

đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023. Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế trên địa bàn, để triển khai 

có hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết 

yếu, bình ổn thị trường hàng hoá trong dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Công Thương Cao Bằng Ủy 

ban nhân dân Thành phố đề nghị Các đơn vị phòng ban, UBND các phường, xã 

và các thương nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thương mại dịch vụ trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau 

đây:   

1. Các đơn vị phòng, ban chuyên môn; UBND các phường, xã; Đội 

quản lý thị trường số 1; BQL các chợ trên địa bàn thành phố 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật 

về giá, thực hiện nghiêm các quy định về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm 

yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết; tuyên truyền cho các hộ sản xuất, kinh 

doanh đảm bảo đủ nguồn hàng nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhất 

thiết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, gom hàng, gây tăng giá, ảnh 

hưởng tiêu cực đến đời sống người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023. 

- Bố trí sắp xếp chợ Tết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao lưu 

trao đổi hàng hóa được thuận lợi.  

- Tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị kinh doanh thương mại tổ chức các 

phiên chợ hàng Việt tại các địa bàn phường, xã. 



 
 

 2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh  

Căn cứ dự đoán, dự báo tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa 

trong dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để xây dựng 

phương án và tổ chức dự trữ hàng hóa, tổ chức mở rộng mạng lưới bán lẻ, đặc 

biệt là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng Tết phục vụ nhân dân với giá 

cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, góp phần tham gia việc bình ổn thị trường tại địa 

bàn kinh doanh; quan tâm tổ chức các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp phân 

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

trường. Phối hợp với các địa phương khác trên cả nước tổ chức hoặc tham gia 

các Chương trình kết nối cung cầu áp dụng theo phương thức mới (trực tuyến, 

sàn đấu giá điện tử,...) nhằm giới thiệu các sản phẩm thực phẩm an toàn, đặc sản 

vùng miền, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo nguồn hàng phục vụ Tết. 

Có kế hoạch đảm bảo lượng hàng hoá đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm cho nhân 

dân, không để xảy ra hiện tượng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý. 

- Phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa, 

các chương trình kích cầu tiêu dùng, hưởng ứng cuộc vận động: “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại trên 

địa bàn tỉnh trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.  

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hoá trên thị trường nhất là 

hàng hoá thiết yếu như lương thực, thực phẩm, vật tư, nông sản để đề xuất các 

giải pháp nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá 

cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong dịp cuối năm 2022 và Tết 

Nguyên đán 2023.  

Căn cứ nội dung trên, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe Nhân dân đón tết an toàn./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Công Thương Cao Bằng; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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