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Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: Các Sở, ngành, địa phương thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

 

 

Trong thời gian vừa qua, thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, công tác quản 

lý, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện hiệu quả, qua đó, 

phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của Nhân dân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022. 

Tuy nhiên, thời điểm sau Tết, thị trường trong nước và trên thế giới có 

nhiều diễn biến phức tạp, nhất là giá dầu thô thế giới và giá bán lẻ sản phẩm 

xăng dầu trong nước liên tục tăng cao, đã xuất hiện tình trạng thiếu xăng dầu cục 

bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân và hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh. Cùng với đó, tình hình 

dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp. Hiện nay, nhu cầu về các mặt hàng 

trang thiết bị vật tư y tế và thuốc tân dược phục vụ phòng, chống và điều trị 

Covid -19 tăng cao với những diễn biến bất thường trên thị trường: Nhiều cửa 

hàng và các shop bán hàng online quảng cáo, bày bán các sản phẩm là thực phẩm 

chức năng, thuốc hỗ trợ và điều trị Covid -19 “xách tay” nhập lậu từ nước ngoài, 

không có nhãn phụ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được cơ quan 

có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành…; làm ảnh hưởng đến quyền lợi 

của người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho sức khỏe người dân, giảm 

hiệu quả phòng, chống dịch. 

Để đảm bảo ổn định thị trường hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết 

yếu phục vụ đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp, đơn vị; cung ứng đầy đủ, liên tục các mặt hàng xăng dầu, trang 

thiết bị vật tư y tế, thuốc phòng, chữa bệnh Covid -19, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  
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1. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ bình ổn thị trường hàng hóa, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; cụ thể: 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 119/KH-BCĐ389 ngày 

02/12/2021 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về cao điểm chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Kế 

hoạch số 6166/KH-BCĐ389 ngày 11/11/2021 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về 

cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong, sau 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường theo lĩnh vực 

phân công, địa bàn phụ trách; đảm bảo cân đối cung cầu, lưu thông hàng hoá 

thông suốt, không để xảy ra hiện tượng đầu cơ trục lợi, găm hàng, chờ tăng giá 

hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý. Kịp thời nắm bắt thông tin khi 

xuất hiện tình trạng khan hiếm các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là xăng 

dầu, lương thực, thực phẩm, các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp 

có thẩm quyền triển khai các giải pháp bảo đảm ổn định thị trường; kiên quyết xử 

lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành 

vi vi phạm. 

2. Giao Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh tăng cường hoạt động kiểm 

tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm về buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng không được 

phép lưu hành, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại, nhất là hành vi đầu 

cơ trục lợi, tăng giá bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính trong tình huống dịch bệnh 

và thị trường khan hiếm. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Ninh Thuận, các cơ quan thông tin đại chúng chủ động thông tin đầy đủ, kịp 

thời, chính xác đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, 

kinh doanh và người tiêu dùng về tình hình sản xuất, nhập khẩu, phân phối, điều 

hành giá xăng dầu, thiết bị vật tư y tế, thuốc tân dược và các mặt hàng thiết 

yếu để định hướng mua sắm, tiêu dùng của Nhân dân, góp phần giữ bình ổn thị 

trường hàng hóa trong tỉnh. 

4. Đối với công tác quản lý thị trường trang thiết bị vật tư y tế và thuốc tân 

dược phục vụ công tác phòng, chống dịch và điều trị Covid -19: 

a) Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an 

tỉnh, Sở Tài chính và cơ quan, lực lượng chức năng triển khai thực hiện 

nghiêm  túc  chỉ  đạo  của  Bộ  Y  tế  tại  Công  văn  số  854/BYT-TB-CT  ngày 

23/02/2022 về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống 

dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của các ngành, các cấp có liên quan; trong 

đó, tập trung vào các nhiệm vụ: 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, yêu cầu các doanh nghiệp, nhà phân 

phối, nhà thuốc, quầy thuốc thực hiện cam kết chấp hành nghiêm các quy định 
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của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, nhất là các nội dung 

về kê khai, niêm yết giá hàng hóa và bán đúng giá niêm yết; không lợi dụng dịch 

bệnh, tình hình khan hiếm hàng hóa để định giá, tăng giá bán bất hợp lý; không 

găm hàng, đầu cơ tích trữ, tăng giá bán nhằm thu lợi bất hợp pháp; không kinh 

doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa không đảm bảo chất 

lượng, hàng giả, hàng hóa chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. 

- Thường xuyên thông tin đến người dân về tình hình cung – cầu thị trường, 

giá cả hàng hóa để Nhân dân yên tâm, tránh tâm lý tích trữ; đồng thời, nâng cao 

ý thức tự bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của Nhân dân, chỉ lựa chọn mua và sử 

dụng các sản phẩm, thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh đã được cơ 

quan y tế cấp phép sản xuất, lưu thông. 

b) Giao Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan 

chức năng liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các biện 

pháp nghiệp vụ để nắm tình hình thị trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

diễn biến cung - cầu, giá bán các mặt hàng là vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ 

phòng, chống dịch, hỗ trợ điều trị Covid -19, nhất là nhóm các mặt hàng khẩu 

trang, kit test nhanh Covid -19, thiết bị đo nồng độ ôxy, các thuốc hỗ trợ, điều 

trị Covid -19... tại các cơ sở kinh doanh thuốc và vật tư y tế; kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi đầu 

cơ trục lợi, găm hàng, loạn giá, tăng giá bán bất hợp lý và bán hàng giả, hàng 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép lưu thông. 

c) Giao UBND các huyện, thành phố tăng cường giám sát, tuyên truyền, 

thành lập đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh các mặt hàng phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 (nếu xét thấy cần thiết), đảm bảo giữ ổn định tình 

hình thị trường tại địa bàn quản lý; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua 

Thường trực Ban Chỉ đạo) những diễn biến bất thường, phức tạp để được chỉ đạo, 

xử lý. 

5. Đối với công tác quản lý thị trường xăng dầu: 

a) Các cơ quan, đơn vị: Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Công Thương, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài Chính, Chi cục Hải 

quan Ninh Thuận, Cục Thuế tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, 

đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao: 

- Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công 

điện số 160/CĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo  

đảm  cung  ứng  xăng  dầu  cho  thị  trường  trong  nước;  Công  văn  số 

20/BCĐ389-VPTT ngày 25/11/2021 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên 

các tuyến biên giới, vùng biển; Công điện số 517/CĐ-BCT ngày 28/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong 

kinh doanh xăng dầu; Công văn số 593/BCT-TTTN ngày 10/02/2022 của Bộ 

Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng 

dầu; Công văn số 522/UBND-KTTH ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Ninh 
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Thuận về việc xử lý hành vi vi phạm về đầu cơ tích trữ xăng dầu tại các cửa hàng 

xăng dầu. 

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động 

theo dõi, nắm chắc diễn biến, tình hình hoạt động kinh doanh (địa điểm lưu kho, 

bồn chứa xăng dầu, phân phối lưu thông, các địa điểm bán lẻ xăng dầu...) để triển 

khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường 

hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không đúng quy định và công khai 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị có liên quan: 

- Chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành cân đối cung - cầu thị 

trường, nắm bắt diễn biến giá cả, dự báo sát tình hình cung ứng, nhu cầu sử 

dụng sản phẩm xăng dầu; kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống kinh doanh 

xăng dầu trên địa bàn về nguồn cung, trong đó tập trung vào nhóm các cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu. 

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết đề xuất, kiến nghị 

của các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu về việc dừng hoạt 

động, ngưng bán hàng và có văn bản thông báo cho đơn vị, nêu rõ đồng ý hoặc 

không đồng ý việc dừng hoạt động. Đồng thời, thực hiện công khai danh sách 

các cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng hoạt động (cả trường hợp dừng hoạt động 

đúng quy định và không đúng quy định), thời gian dự kiến hoạt động trở lại và 

các biện pháp xử lý (nếu có). 

c) Giao Cục Quản lý thị trường - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu 

trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung vào các cửa hàng bán lẻ xăng dầu để kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp 

luật; cương quyết áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc 

phục hậu quả theo quy định; kiến nghị thu hồi giấy phép và giám sát chặt chẽ 

các cửa hàng đã bị thu hồi giấy phép. 

- Tiếp tục theo dõi sát việc thực hiện các cam kết của các cửa hàng bán 

lẻ xăng dầu, các đại lý, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh; 

kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm các nội dung đã ký 

kết, không để xảy ra tình trạng đóng cửa, ngừng hoạt động tại các cửa hàng bán 

lẻ xăng dầu mà không có lý do khách quan theo quy định; chủ động giao cho 

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các doanh nghiệp, nhất là các cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu nếu thấy cần thiết. 

d) Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực 

lượng chức năng: Chi cục Hải quan, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, 

Cục Thuế tỉnh và chính quyền các địa phương có đường biển, tăng cường công 
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tác kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng 

dầu trên biển, ven biển. 

6. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện nghiêm túc 

quy định về công tác báo cáo nhanh và báo cáo định kỳ kết quả phát hiện, kiểm 

tra, xử lý các vụ việc có liên quan đến các nội dung chỉ đạo nêu trên và khó khăn, 

vướng mắc liên quan (nếu có), gửi về Cục Quản lý thị trường tỉnh (Thường trực 

Ban chỉ đạo 389 tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh ; 

- VPUB: LĐ, BTCDNC; 

- Lưu: VT, KTTH Nam 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phan Tấn Cảnh 
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