
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /UBND-HTKT Kon Tum, ngày        tháng      năm  
V/v Kế hoạch Chương trình 

Bình ổn thị trường hàng hóa 

dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020 

 

 

 
 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- Sở Tài chính;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  
 

 

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Công Thương và Sở Tài chính tại Tờ trình số 

73/TTr-LN ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình 

Bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 

2020 (kèm theo dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường hàng 

hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020), Ủy ban nhân dân 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường hàng 

hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum như đề nghị của liên ngành Sở Công Thương và Sở Tài chính tại văn 

bản trên. 

2. Nguồn vốn vay và mức hỗ trợ 

a) Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp thực hiện chương trình, 

cụ thể như sau: 

- Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Kon Tum: 08 tỷ đồng. 

- Hợp tác xã Tiến Đạt, Siêu thị Vinmart (tham gia bình ổn mặt hàng thịt lợn 

tươi sống) và Siêu thị Co.op Mart Kon Tum tham gia chương trình bình ổn nhưng 

không tham gia vay vốn. 

b) Các Ngân hàng thương mại: Các doanh nghiệp tham gia chương trình 

bình ổn tiếp cận vốn vay tại các ngân hàng thương mại. 

3. Giao Sở Tài chính 

- Lập thủ tục tạm ứng nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh cho các đơn vị được 

chọn để thực hiện dự trữ hàng hóa theo Phương án đã được thống nhất (mức tạm 

ứng từng đợt theo tiến độ dự trữ hàng hóa, tổng mức ứng cho mỗi đơn vị); đồng 

thời hướng dẫn, theo dõi, thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh chậm nhất vào ngày 31 

tháng 3 năm 2020. 

- Việc bố trí nguồn kinh phí và kiểm soát sử dụng kinh phí: Thực hiện theo 

quy định hiện hành. 

 



4. Giao Sở Công Thương 

- Phối hợp Sở Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện; tổ chức giám sát, 

kiểm tra việc thực hiện dự trữ và cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp theo Kế 

hoạch đã được thống nhất và hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 

11272/BCT-TTTN ngày 21 tháng 11 năm 2012. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Báo Kon Tum, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh để thông tin cho Nhân dân biết chủ trương dự trữ 

hàng hóa nhằm bình ổn giá của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tiếp tục làm việc với Hợp tác xã Tiến Đạt, Siêu thị Vinmart Kon Tum và 

Siêu thị Co.op Mart Kon Tum để tham gia bình ổn các sản phẩm thiết yếu phục 

vụ cho Nhân dân, đặc biệt là mặt hàng thịt lợn theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19 

tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Công văn số 3293/UBND-HTKT ngày 11 tháng 12 năm 2019 về tình hình 

giá lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm 2019. 

5. Các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia dự trữ hàng hóa chịu trách 

nhiệm thực hiện theo đúng Kế hoạch dự trữ hàng hóa đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh thống nhất; thực hiện đúng cam kết về không tăng giá mặt hàng dự trữ và 

thanh toán kinh phí tạm ứng đúng hạn. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp, liên hệ Sở 

Công Thương và các đơn vị liên quan để bố trí địa điểm bán hàng, thông tin cho 

các hộ dân trên địa bàn biết, tham gia mua sắm hàng hóa được thuận lợi, hiệu quả, 

tiết kiệm... 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (b/c);                                                        
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                                                    

- Sở Công Thương;                                                                                       

- Sở Tài chính; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum;                                                                                             

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Kon Tum; 

- Các DN tham gia dự trữ hàng hóa, bình ổn; 

- UBND các huyện, thành phố;                                                                      

- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh;                                                  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PVPHTKT;                                                            

- Lưu: VT, KTTH, HTKT1,7..                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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