84

CÔNG BÁO/Số 57+58/Ngày 01-8-2019

tập trung, giải quyết dứt điểm từng vấn đề, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị
Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện
hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) nói chung và Nghị quyết năm 2019 nói riêng, các
Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Đồng thời, tập trung vào
những vấn đề sau đây:
1. Đối với lĩnh vực công thương
a) Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư các
ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ
trợ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, giúp doanh nghiệp từng bước
tham gia chuỗi sản xuất quốc gia và toàn cầu. Chú trọng phát triển công nghiệp chế
biến nông sản, thủy sản, gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn
mới, xây dựng và phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố. Thực
hiện tốt công tác khuyến công, quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ. Hướng
dẫn, khuyến khích nhân dân sử dụng các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi
trường. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và
phân phối, tăng cường hợp đồng bao tiêu giữa doanh nghiệp và người sản xuất.
b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường, kiên quyết đấu
tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, chống bán phá
giá để hạn chế tình trạng hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, chế phẩm độc hại dùng
trong hoạt động bảo quản, chế biến,... nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho người
tiêu dùng. Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra việc chấp hành các
quy định trong kinh doanh xăng dầu, công bố công khai các cửa hàng xăng dầu vi
phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết.
c) Đề ra các giải pháp quản lý có hiệu quả hoạt động bán hàng trực tuyến; bảo
đảm lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có
hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá không hợp lý.
d) Thực hiện tốt việc cấp chứng nhận hàng hóa, hỗ trợ xây dựng thương hiệu
sản phẩm chủ lực của thành phố, quản lý nông sản bằng ứng dụng công nghệ thông
tin. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, thực hiện tốt các biên bản ghi
nhớ hợp tác đã ký kết, hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp mở rộng, phát triển thị
trường; dự báo nhu cầu của thị trường, từ đó định hướng cho doanh nghiệp và nhân

