
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

       TỈNH LÀO CAI 

              ––––– 
     Số:           /UBND-TH 

V/v tăng cường các biện pháp 

quản lý, điều hành giá 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    –––––––––––––––––––––––                                                                                                                             

                  Lào Cai, ngày       tháng  8  năm 2022 

 
                                           Kính gửi:  

                                                           - Sở Tài chính; 
                                                           - Sở Công Thương; 

                                                           - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng; 
                                                           - Sở Nông nghiệp và PTNT; 

                                                           - Sở Du lịch; 
                                                           - Sở Y tế; 

                                                           - Sở Giáo dục và Đào tạo; 
                                                           - Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

                                                           - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
                                                                                                                            

Thực hiện Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 317/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ, về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá, nhằm góp phần ổn 
định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo 

đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có ý kiến chỉ 
đạo như sau: 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có tên nêu trên nghiên cứu nội dung Công 
điện số 679/CĐ-TTg ngày 317/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Sao gửi kèm); căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý của đơn vị, địa phương mình, chủ động 
thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công điện; 

theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường để có các biện pháp điều hành, bình ổn giá 
phù hợp, tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá các mặt hàng, dịch vụ 

thiết yếu nhằm đảm bảo ổn định thị trường, trong đó chú trọng việc kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về giá, niêm yết giá dịch vụ lưu trú, du lịch tại các khu du lịch 

trọng điểm như thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai,..xử lý nghiêm các trường hợp, 
hành vi lợi dụng, trục lợi làm ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả địa phương, gây bức 

xúc trong dư luận cũng như ảnh hưởng đến văn hóa, du lịch của tỉnh,  
 

 Căn cứ nội dung chỉ đạo tại văn bản, các đơn vị, địa phương tổ chức thực 
hiện./.                                                                              

Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                                
- TT. UBND tỉnh; 
- Sở TT và TT; 
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh; 
- CVP; 
- Lưu: VT,TH1. 
 
 

 

                                                                       Trịnh Xuân Trường 
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