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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2013
và dịp tết Nguyên ñán năm 2014
Trong năm 2013, tình hình thiên tai do bão lũ, dịch bệnh trên cây trồng, vật
nuôi tại một số ñịa phương trong nước liên tục xảy ra và có khả năng sẽ còn tiếp diễn;
giá cả nguyên vật liệu ñầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm
luôn biến ñộng tăng, ảnh hưởng không nhỏ ñến cung cầu, giá cả hàng hóa lương thực,
thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố. Mặt khác, xu
hướng tiêu dùng của người dân thành phố ñang dần dần chuyển sang các loại hình
mua sắm tiện ích, theo hướng văn minh thương mại; yêu cầu về hàng hóa, nhất là mặt
hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, ñảm bảo
chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân thành phố về thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm
2013 của Chính phủ và Chương trình hành ñộng số 26-CTr/TU ngày 18 tháng 01
năm 2013 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 26 tháng 10 năm
2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tình hình kinh tế xã hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về
những giải pháp chủ yếu chỉ ñạo ñiều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài
chính - ngân sách nhà nước năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài
chính - ngân sách năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực
hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu
trên ñịa bàn thành phố năm 2013 và dịp tết Nguyên ñán năm 2014 như sau:
I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU
1. Mục ñích
- Chương trình bình ổn thị trường năm 2013 và dịp tết Nguyên ñán năm 2014
(sau ñây gọi tắt là Chương trình) gắn với việc thực hiện Cuộc vận ñộng “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; góp phần cân ñối cung cầu hàng hóa, ñáp ứng

