
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền về công tác kiểm soát,  

điều hành giá năm 2021 

  

 

 

               Kính gửi: 

- Báo Khánh Hòa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố. 

 

      

Thực hiện Công văn số 1817/UBND-KT ngày 10/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai công tác điều hành giá năm 2021; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Phòng 

Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh 

các xã, phường, thị trấn: 

- Tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, kiểm soát lạm phát, 

ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong 

xã hội để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm 

phát. 

- Thông tin kịp thời về tình hình cung cầu, diễn biến giá cả thị trường, các 

chương trình bình ổn thị trường, tránh đưa thông tin thất thiệt gây tâm lý hoang 

mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường. 

- Tiếp tục tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn 

số 469/STTTT-TTBCXB ngày 10/3/2021. 

- Đưa tin, bài phản ánh công tác kiểm soát, điều hành giá, kiểm soát lạm 

phát; công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá 

của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật tại địa phương và trên 

địa bàn tỉnh.  

Số: 801/STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2021 
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao 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); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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