
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 295/STC- GCS 
V/v báo cáo giá cả thị trường trước, 

trong và sau tết 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

   

                    Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 01 năm 2022 

 

                                  Kính gửi:  

                                                   - Sở Công thương Hà Tĩnh; 

                                                   - Cục Thống kê Hà Tĩnh; 

                                                   - BQL chợ thành phố Hà Tĩnh; BQL chợ thị xã 

Hồng Lĩnh; BQL chợ thị xã Kỳ Anh. 

 

 Để có cơ sở tổng hợp số liệu, báo cáo Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh về tình hình biến động giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022. Sở Tài chính đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện 

theo dõi, cập nhật giá cả thị trường, đặc biệt các mặt hàng Tết (Có danh mục kèm 

theo) và thực hiện chế độ báo cáo như sau: 

- Báo cáo tình hình giá cả thị trường trước Tết: Thời hạn gửi báo cáo trước 

10h ngày ngày 26/01/2022 (Tức 24/12 Âm lịch). 

- Báo cáo tình hình thị trường 05 ngày Tết: Từ ngày 30/01/2022 đến ngày 

04/02/2022 (Tức ngày 28/12 Âm lịch đến ngày mồng 04 Tết): Thời hạn gửi báo cáo 

trước 16h ngày 02/02/2022 (Tức mồng 02 Tết Âm lịch); 

- Báo cáo tình hình giá cả thị trường sau Tết: Thời hạn gửi báo cáo trước 10h 

ngày 05/02/2022 (Tức mồng 05 Tết Âm lịch). 

Số liệu báo cáo bằng văn bản và địa chỉ mail về Sở Tài chính (Phòng Quản 

lý Giá & Công sản) và qua địa chỉ email: giacongsanht@gmail.com. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/cáo);  

- GĐ, PGĐ phụ trách;  
- Lưu: VT, GCS 

  

  

 

 

                                                                                                             Nguyễn Quốc Hương 
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