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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 07 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp ñiều hành
giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm
và phục vụ Tết Nguyên ñán Mậu Tý 2008

Năm 2007, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nền kinh tế của tỉnh tiếp tục
tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ,
thu ngân sách tăng trưởng cao hơn so với năm trước, hàng hóa phong phú, ña dạng,
ñáp ứng nhu cầu sản xuất và ñời sống nhân dân. Tuy nhiên, do tác ñộng của giá cả
một số loại hàng hóa, vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất và tiêu dùng
liên tục tăng; dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra ở một số ñịa phương trên ñịa bàn
tỉnh; vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm có chiều hướng gia tăng; cuối năm nhiều
ñợt mưa lũ liên tiếp gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng
công cộng, ảnh hưởng ñến sản xuất, cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường và ñời
sống nhân dân trong tỉnh.
Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg ngày 31/10/2007 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp ñiều hành giá cả, bình ổn thị trường
trong những tháng cuối năm và phục vụ Tết Nguyên ñán Mậu Tý 2008 và các văn
bản chỉ ñạo của Ban chỉ ñạo 127-TW, ñảm bảo cho nhân dân trong tỉnh ñón Tết vui
tươi, an toàn, tiết kiệm, tạo thêm phấn khởi và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ
tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, UBND tỉnh yêu cầu Thủ
trưởng các sở, ban, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung làm tốt những
nhiệm vụ sau ñây:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám
ñốc các doanh nghiệp, ñơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp khắc phục
nhanh hậu quả thiên tai, lũ lụt, bảo ñảm tiến ñộ sản xuất, ổn ñịnh ñời sống nhân dân
tại các vùng bị lũ lụt. Huy ñộng các lực lượng giúp dân khôi phục diện tích ñất sản

