UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ TÀI CHÍNH

Số: 1057/TB-BGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
Về việc triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày
27/3/2020 của UBND tỉnh
Thực hiện Kế hoạch 109/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về Đảm
bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút
Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Ban Giám đốc Sở yêu cầu:
1. Phòng Quản lý Giá và Công sản:
- Chủ trì, phối hợp Cục Thống kê, các đơn liên quan và UBND các huyện,
thành phố, thị xã thường xuyên khảo sát, theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả thị
trường để làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp bình ổn giá cả thị trường, kiềm
chế lạm phát;
- Phối hợp Phòng Tài chính Doanh nghiệp tham mưu triển khai thực hiện
Chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn khi có đề nghị
phối hợp của Sở Công thương.
2. Thanh tra Sở:
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của
pháp luật về quản lý giá trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu
dùng thiết yếu, phòng chống dịch bệnh Covid-19.
3. Phòng Tài chính Doanh nghiệp:
Chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý Giá và Công sản tham mưu triển khai thực
hiện Chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn khi có đề
nghị phối hợp của Sở Công thương.
4. Các Phòng Ngân sách, Hành chính sự nghiệp, Ngân sách Huyện xã: Theo
chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem
xét quyết định, đảm bảo đủ, kịp thời bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống
dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh khi có yêu cầu.
5. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện các
nội dung trên.
Đề nghị Trưởng các phòng nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng: GCS, Thanh tra,
TCDN, NS, HCSN, NSHX, VP;
- Lưu: VT, GCS.
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