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BÁO CÁO 

Tình hình giá cả thị trường trước Tết từ ngày 01/01/2023 đến ngày 13/01/2023 

(nhằm ngày 10 tháng chạp đến ngày 22 tháng chạp âm lịch) 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 

12/12/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

89/UBND-TH ngày 06/01/2023 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và 

bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Sở Tài chính Bình Định 

kính báo cáo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính và UBND tỉnh Bình Định về tình 

hình diễn biến công tác quản lý, bình ổn thị trường, giá cả dịp Tết và tình hình thu, 

chi ngân sách trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thời điểm từ ngày 

01/01/2023 đến ngày 13/01/2023 (nhằm ngày 10 tháng chạp đến ngày 22 tháng 

chạp âm lịch), cụ thể như sau: 

1. Tình hình giá cả thị trường trước Tết Nguyên đán 

Qua theo dõi tình hình thị trường trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

thời điểm từ ngày 01/01/2023 đến ngày 13/01/2023 (nhằm ngày 10 tháng chạp đến 

ngày 22 tháng chạp âm lịch), do vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hoạt 

động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, thu nhập của người dân lao động bị giảm sút 

dẫn đến nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán của người dân không được nhộn nhịp, 

sôi động như các năm trước; bên cạnh hình thức mua sắm tại các chợ truyền thống, 

các siêu thị, nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn hình thức mua sắm online. Nhờ sự 

chỉ đạo, điều hành kịp thời của Chính phủ, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các 

giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá cả thị 

trường nên tình hình thị trường hàng hóa, giá cả trên địa bàn tỉnh trước Tết cơ bản 

tương đối ổn định. 

Để thu hút khách hàng, kích cầu tiêu dùng, hầu hết các siêu thị trên địa bàn 

tỉnh đều triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá như:  

- Hệ thống siêu thị Coop Mart Quy Nhơn: đã triển khai các chương trình 

khuyến mại, giảm giá từ ngày 05/01/2023 đến ngày 21/01/2023 với nhiều hình 

thức khuyến mại như là tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền; bán hàng, 

cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã 

thông báo (bằng hình thức giảm giá); bán hàng có kèm theo phiếu mua hàng … 

- Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega market (Việt Nam) tại tỉnh Bình 

Định: triển khai chương trình khuyến mại từ ngày 12/01/2023 đến ngày 

21/01/2023 theo từng các mặt hàng với mức khuyến mại, giảm giá từ 2% - 50% 

hoặc hình thức mua 01 tặng 01, mua 02 tặng 01… 

- Siêu thị Go Quy Nhơn: đã triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá 

từ ngày 05/01/2023 đến ngày 21/01/2023 theo từng các mặt hàng với mức khuyến 
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mại, giảm giá từ 1% - 50%. Đặc biệt, nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, hệ 

thống siêu thị Go đã có chương trình giảm mạnh giá bán thịt heo “giá gốc không lợi 

nhuận” từ ngày 05/01 đến ngày 15/01/2023, với mức giá bán chỉ còn ở mức giá vốn, 

phi lợi nhuận; góp phần định hướng, kiểm soát giá cả thịt heo bán tại các chợ tự do. 

- Siêu thị Winmart: đã triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá từ 

ngày 05/01/2023 đến ngày 21/01/2023 theo từng các mặt hàng với mức khuyến 

mại, giảm giá từ 6,7% - 50%. 

Càng gần đến Tết nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản để phục 

vụ cúng gi  chạp, tất niên... sẽ có xu hướng tăng mạnh so với ngày thường nhưng 

nhờ nguồn cung tại các siêu thị và chợ truyền thống vẫn đảm bảo nên dự báo giá cả 

ít có sự biến động lớn so với ngày thường. Bên cạnh đó, nhờ nguồn cung rau, củ, 

hoa, quả dồi dào trong khi sức mua chưa cao nên giá cả tương đối ổn định; giá rau, 

củ tại các chợ và các siêu thị thường có sự chênh lệch lớn do các sản phẩm rau, củ 

bán tại các siêu thị là rau, củ sạch theo tiêu chuẩn VietGAP.  

Vào thời điểm cận Tết sau khi các siêu thị trên địa bàn tỉnh đóng cửa ngừng 

hoạt động ngày 30 tháng chạp âm lịch vào trưa 12 giờ, riêng Siêu thị Go Quy 

Nhơn đóng cửa ngừng hoạt động vào 14 giờ, dự kiến giá bán các mặt hàng tươi 

sống có thể tăng mạnh. Riêng sức mua của các mặt hàng rau, củ, hoa, quả tăng 

mạnh gấp 2 - 3 lần so với những ngày thường, dự kiến các mặt hàng này sẽ “sốt” giá 

vào những ngày cận Tết.   

 (có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Công tác quản lý, bình ổn thị trường, giá cả dịp Tết 

2.1 Các văn bản tỉnh đã ban hành nhằm triển khai thực hiện công tác 

quản lý, bình ổn thị trường, giá cả dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023  

 - Công văn số 305/CV-BCĐ389 ngày 13/12/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về 

việc triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

 - Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 25/12/2022 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc phê duyệt Phương án dự trữ hàng hóa và bình ổn giá một số mặt hàng 

thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

 - Công văn số 7955/UBND-VX ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

 - Quyết định số 4543/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc tạm ứng kinh phí cho các đơn vị để thực hiện Phương án bình ổn giá một số 

mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

 - Công văn số 89/UBND-TH ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023. 
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 - Công văn số 38/UBND-VX ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui 

tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn tỉnh. 

 - Công văn số 199/UBND-VX ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết 

Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

 2.2. Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá 

Để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hoá, ổn định thị trường hàng hóa và giá 

cả nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa 

bàn tỉnh trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Sở 

Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh, 

phân phối hàng tiêu dùng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, trình 

UBND tỉnh ban hành Phương án dự trữ hàng hóa và bình ổn giá một số mặt hàng 

thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại 

Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 25/12/2022 (thời gian thực hiện phương án 

bình ổn là 02 tháng, từ ngày 25/12/2022 đến ngày 25/02/2023); trong đó ngân sách 

tỉnh tạm ứng kinh phí 3,777 tỷ đồng cho Cơ sở Nem chả Ngọc Liễu; bên cạnh đó, 

cùng với một số đơn vị tham gia bình ổn giá từ nguồn vốn tự có của đơn vị: Siêu 

thị Go Quy Nhơn (10,3 tỷ đồng), Siêu thị Coopmart Quy Nhơn (12,2 tỷ đồng). Các 

mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán đa dạng và phong 

phú, nhiều nhóm hàng bình ổn có sản lượng lớn như thịt gia súc, gia cầm, trứng gia 

cầm, bánh kẹo Tết, dầu ăn, đường, bột ngọt…. 

Từ ngày 11/01/2023 đến ngày 12/01/2023, Sở Tài chính Bình Định đã phối 

hợp với Sở Công Thương Bình Định kiểm tra, giám sát thực hiện Phương án bán 

hàng bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 theo Thông báo số 06/TB-SCT ngày 09/01/2023 của Sở Công 

Thương Bình Định. Mục đích kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa của các doanh 

nghiệp tham gia bán hàng bình ổn về số lượng, chủng loại, chất lượng theo đúng 

phương án và cam kết của doanh nghiệp; kiểm tra việc niêm yết giá cam kết và bán 

đúng giá niêm yết tại khu vực bán hàng bình ổn; kiểm tra điều kiện quầy hàng, 

việc thực hiện treo biển nhận diện tại các điểm bán hàng bình ổn và công tác tuyên 

truyền của các đơn vị đăng ký bán hàng bình ổn (treo băng rôn, tờ rơi, thông 

báo…). Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác tổ chức nguồn hàng, dự trữ và bán 

hàng của các đơn vị tham gia bán hàng bình ổn các mặt hàng thiết yếu trong dịp 

trước, trong và sau Tết nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá, chủ 

động kiểm soát, điều tiết kịp thời giá các mặt hàng thiết yếu của các đơn vị tham 

gia bán hàng bình ổn khi có biến động về cung cầu giá cả thị trường. 

 2.3. Công tác quản lý kê khai giá 

 - Công tác quản lý kê khai giá luôn được Sở Tài chính chú trọng; thường 

xuyên đôn đốc, hướng dẫn; rà soát chặt chẽ, kiên quyết dừng các trường hợp kê 

khai tăng giá không phù hợp với tác động của các yếu tố đầu vào, các trường hợp 

tự ý điều chỉnh tăng giá bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính, gây tác động tiêu cực 
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đến sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Tài 

chính đã tiếp nhận, giải quyết 362 hồ sơ kê khai giá trực tuyến. 

 - Để có kế hoạch phục vụ hành khách và người dân đi lại bằng phương tiện 

vận tải ô tô khách và ổn định giá cước vận chuyển hành khách trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị kinh doanh 

vận tải giải tỏa khách kịp thời quay vòng nhanh, không để người dân đi lại mà 

không có xe vận chuyển; ngày 16/12/2022, Sở Giao thông vận tải Bình Định chủ 

trì, phối hợp với Sở Tài chính Bình Định, đại diện các đơn vị vận tải, bến xe trên 

địa bàn tỉnh thống nhất mức phụ thu tối đa giá cước vận tải hành khách tuyến cố 

định (từ 20% - 60% tùy tuyến) và thời điểm áp dụng phụ thu trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023 nhằm bù đắp chi phí xe chạy r ng một chiều. 

 2.4. Tình hình kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về giá trên địa bàn 

 Nhằm tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về quản lý giá theo Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính, 

Sở Tài chính Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-STC ngày 23/12/2022 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đợt 1 năm 2023. Theo Kế hoạch kiểm tra 

từ ngày 03/01/2023 đến ngày 09/01/2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc 

chấp hành quy định của pháp luật về kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm 

yết đối với 20 doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng: khí hóa lỏng, đá xây dựng, 

cát xây dựng, thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản, phân bón…trên địa 

bàn tỉnh. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 13 doanh nghiệp được kiểm tra; còn 07 doanh 

nghiệp Đoàn kiểm tra không tiến hành kiểm tra được vì doanh nghiệp ngừng hoạt 

động kinh doanh hoặc không tìm thấy địa chỉ. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp 

được kiểm tra hầu hết đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê khai giá, 

niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. 

Ngoài ra, Sở Y tế Bình Định đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Định về kết 

quả kiểm tra về an toàn thực phẩm tuyến tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 tại Báo cáo số 07/BC-SYT ngày 11/01/2023 (thời gian kiểm tra từ ngày 

26/12/2022 đến ngày 03/01/2023). Kết quả kiểm tra có 47/50 cơ sở thực hiện tốt 

các điều kiện về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm kinh 

doanh dịch vụ ăn uống và 03/50 cơ sở chưa thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm theo quy định. Theo đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử lý vi phạm hành 

chính về an toàn thực phẩm theo quy định bằng hình thức phạt tiền, tổng số tiền 

phạt là 10.000.000 đồng. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra thực hiện test 

nhanh chất lượng sản phẩm tại các cơ sở nhằm sàng lọc các sản phẩm không đảm 

bảo chất lượng, kết quả thực hiện 10 test nhanh và cho kết quả âm tính (các chỉ tiêu 

test nhanh chủ yếu hàn the, Rhodamine B, forrmol). 

3. Tình hình thu, chi ngân sách trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

3.1.Về thu ngân sách nhà nước 

Đến ngày 13/01/2023, tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn 

tỉnh (chưa kể thu vay, huy động đóng góp, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương) 

thực hiện 187.359 triệu đồng, đạt 1,4% dự toán năm, bằng 10,9% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, một số khoản thu chủ yếu sau: 
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- Thu xuất nhập khẩu: thực hiện 3.395 triệu đồng, đạt 0,3% so dự toán năm, 

bằng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu nội địa: thực hiện 183.964 triệu đồng, đạt 1,5% so dự toán năm, bằng 

11,7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu cổ tức lợi 

nhuận được chia, lợi nhuận để lại và thu xổ số kiến thiết, thực hiện thu nội địa là 

93.394 triệu đồng, đạt 1,3% dự toán năm, bằng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.  

3.2. Về chi ngân sách địa phương 

Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 13/01/2023 là 537.204 triệu đồng, 

đạt 2,9% dự toán năm và bằng 42,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi 

ngân sách tỉnh 388.583 triệu đồng và ngân sách huyện, thị xã, thành phố (kể cả 

ngân sách xã, phường, thị trấn) 148.621 triệu đồng. Nhìn chung công tác quản lý 

chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm. 

Cuối năm 2022, Sở Tài chính Bình Định phối hợp với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội Bình Định trình UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết 

định số 4085/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 phân bổ kinh phí thăm, tặng quà, viếng 

nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn nhân dịp Tết nguyên đán Quỹ Mão năm 

2023 với tổng số tiền 28.733,5 triệu đồng, trong đó đã bổ sung mục tiêu cho ngân 

sách các huyện, thị xã, thành phố với số tiền 12.660,5 triệu đồng. 

Đồng thời, trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Sở Tài chính Bình 

Định đã tham mưu cho UBND tỉnh Bình Định cân đối, bố trí vào dự toán chi 

thường xuyên cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 

4179/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2023 để ngân sách huyện, thị xã, thành phố chủ động 

nguồn lực để thực hiện các chính sách, cụ thể như sau: 

- Kinh phí thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí, h  trợ bảo vệ và phát 

triển đất trồng lúa; 

- Kinh phí thực hiện các chính sách: h  trợ chi phí học tập và miễn giảm học 

phí; phát triển giáo dục mầm non; đối với người khuyết tật; h  trợ học sinh và 

trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; đối với đồng bào dân tộc thiểu số 

theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị; 

- Kinh phí để thực hiện: chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021của Chính phủ; h  trợ 

tiền điện cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số... 

4. Công tác điều hành quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước của Cục 

Thuế Bình Định 

- Cục Thuế Bình Định đã ban hành Công văn số 4087/CTBDI-TTKT3 ngày 

30/12/2022 để triển khai và chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm 

vụ được giao. 

- Trong công tác điều hành quản lý nguồn thu NSNN, Cục Thuế Bình Định 

thường xuyên chỉ đạo toàn ngành nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên 

địa bàn. Ngay từ đầu năm 2023, đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, tính 
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toán và dự kiến các nguồn còn dư địa tăng thu, khai thác các nguồn thu mới (nguồn 

thuế thu nhập doanh nghiệp, nguồn gia hạn chưa thu được, nguồn thu từ các dự án 

vốn đầu tư công, dự án cao tốc, dự án đầu tư trong năm 2022, nguồn từ dự án đầu 

tư mở rộng, nguồn từ hoạt động du lịch, vận tải, khai thác tài nguyên khoáng 

sản…) để phân rã cho các đơn vị thu chủ động quản lý, khai thác, tổ chức thực 

hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu NSNN năm 2023. 

- Cục Thuế Bình Định đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để quản lý cộng 

tác hoàn thuế GTGT, giám sát thường xuyên tình hình kê khai, nộp thuế của người 

nộp thuế. Trong năm 2022, Cục Thuế Bình Định đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực 

tiếp với Hiệp hội đá về vướng mắc liên quan đến hoàn thuế GTGT vào tháng 

8/2022, Hội nghị đối thoại trực tiếp với 150 doanh nghiệp xuất khẩu vào đầu tháng 

12/2022 nhằm h  trợ người nộp thuế chấp hành đúng chính sách pháp luật về hoàn 

thuế GTGT. 

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi trốn thuế, chuyển giá, Cục Thuế 

Bình Định chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn thường xuyên rà soát tình hình 

sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nhgiepej, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, 

xác minh làm rõ các dấu hiệu rủi ro theo kết quả phân tích. Đối với các vụ việc xác 

định rõ hành vi vi phạm pháp luật về thuế, có dấu hiệu tội phạm, ngành Thuế tỉnh 

Bình Định cũng đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra xử lý, giải quyết 

theo quy định. 

5. Tình hình quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiếm soát hải quan, đẩy 

mạnh các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của 

Cục Hải quan Bình Định 

Đơn vị đã tổ chức triển khai, quán triệt đến các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Kế hoạch số 5345/KH-TCHQ ngày 09/12/2022 của Tổng cục Hải quan về cao 

điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và đã xây dựng Kế hoạch số 1777/KH-

HQBĐ ngày 15/12/2022 về triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm. 

- Các đơn vị nghiệp vụ đều xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực 

tế để tổ chức, triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong dịp 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Cục chỉ đạo Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn, Chi cục Hải quan Phú Yên 

nghiêm túc thực hiện các khâu thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK theo đúng 

quy định của pháp luật, quy trình quy định về thủ tục hải quan, quy trình kiểm tra, 

xác định xuất xứ hàng hóa XNK, trong đó tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát 

chặt chẽ hàng hóa XNK nằm trong danh sách hàng hóa nhạy cảm, có nguy cơ gian 

lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp. 
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- Đảm bảo triển khai, thực hiện tốt công tác thông quan, giải phóng hàng, 

không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu trong dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Cục chỉ đạo Đội Kiểm soát Hải quan và 02 Chi cục triển khai thực hiện các 

biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác quần tra, kiểm soát hải quan, phối hợp 

với các lực lượng chức năng trên địa bàn (Quản lý thị trường, Biên phòng, Công 

an…) trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận 

chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023. 

- Kết quả: Trong quá trình triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ 

Tài chính, UBND tỉnh, Tổng cục Hải quan, đơn vị chưa phát hiện, bắt giữ, xử lý 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan. 

Trên đây là tình hình giá cả thị trường trong thời gian từ ngày 01/01/2023 

đến ngày 13/01/2023 (nhằm ngày 10 tháng chạp đến ngày 22 tháng chạp âm lịch); 

công tác quản lý, bình ổn thị trường, giá cả dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 và tình hình thu, chi ngân sách trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, 

Sở Tài chính kính báo cáo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính và UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                 KT. GIÁM ĐỐC 

- Cục Quản lý giá - BTC;            PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- GĐ Sở; 

- Website STC; 

- Lưu: VT, QLNS, QLGCS. 

 
           Nguyễn Thị Tuyết Mai 
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