
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 11 tháng 01 năm 2018

V/v tuyên truyền về công tác quản lý, điều hành
và bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán

Mậu Tuất năm 2018

Kính gửi:
- Báo Khánh Hòa;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 12300/UBND-KT ngày 22/12/2017 của UBND
tỉnh về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn giá cả thị trường cuối năm
2017, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Thông tin, tuyên truyền về giải pháp điều hành, công tác quản lý giá của

Nhà nước nhằm bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Chương
trình bình ổn thị trường của tỉnh (mặt hàng, giá cả, địa điểm bán) gắn với tuyên
truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình cung cầu, diễn biến giá cả
thị trường tại địa phương, nhất là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, hàng hóa
thuộc danh mục bình ổn giá.

- Tiếp tục tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và
gian lận thương mại, nhất là đối với các mặt hàng vũ khí, chất nổ, pháo, các mặt
hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán như: Thuốc lá, rượu, bia,
gia cầm, thực phẩm.

- Phê phán các hành vi găm hàng, đưa hàng kém chất lượng, hàng quá hạn
sử dụng để phục vụ người dân, lợi dụng lượng hành khách tăng trong dịp lễ, Tết,
cao điểm để tăng giá cước vận tải ở mức cao và các trường hợp không thực hiện
việc kê khai, niêm yết giá; công bố công khai tổ chức, cá nhân có hành vi vi
phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tổ chức thực hiện
- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa tổ chức

tuyên truyền các nội dung trên với hình thức phù hợp và hiệu quả.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức

tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài
Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Tài chính (VBĐT);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (VBĐT);
- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, TTBCXB.

Phạm Duy Lộc
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