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BÁO CÁO 

Về việc tham mưu theo kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Long Hồ 

 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định 

149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật giá. 

Thực hiện Công văn số 2360/UBND-KTNV ngày 05/5/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc giải đáp các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Long 

Hồ, nội dung: kiến nghị Tỉnh xem xét kiến nghị cấp thẩm quyền có những cơ 

chế, chính sách nhằm kéo giảm giá nguyên, nhiên liệu đầu vào sản xuất (giảm 

giá xăng, dầu, gas, phân bón, vật liệu xây dựng...) góp phần khôi phục, thúc đẩy 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

1. Tình hình giá cả một số mặt hàng xăng, dầu, gas, phân bón, vật liệu 

xây dựng, ...  

Trong thời gian gần đây, giá cả một số mặt hàng xăng, dầu, gas, phân bón, 

vật liệu xây dựng đều tăng cao, cá biệt một số mặt hàng như phân bón, xăng dầu 

tăng rất cao mà nguyên nhân tăng giá trên là do: 

- Thị trường biến động theo quy luật cung - cầu và trùng với thời điểm Tết 

nguyên đán. 

Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, nền kinh tế có dấu hiệu khôi phục, 

cần nguyên, nhiên liệu cho sản xuất hàng hóa. 

- Ngịch lý, một số mặt hàng như phân bón, xăng dầu, gas phụ thuộc hoàn 

toàn vào nhập khẩu từ nước ngoài nhưng sản xuất trong nước lại xuất khẩu tạo 

ra nguồn cung nội địa khan hiếm trầm trọng. 

Ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine; nhập khẩu nguyên, 

nhiên liệu từ Nga giảm. 

- Trên địa bàn tỉnh không có sẵn nguồn nguyên, nhiên liệu trên mà chủ yếu 

kinh doanh, phân phối (chi nhánh, đại lý xăng dầu, mỏ khai thác ngoài tỉnh,...). 
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  2. Về trách nhiệm của Sở Tài chính trong lĩnh vực quản lý giá tại địa 

phương. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định quản lý 

giá bao gồm Danh mục hàng hóa thực hiện bình ổn giá, kê khai giá (khi Nhà 

nước không áp dụng biện pháp bình ổn giá) theo quy định tại Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, trong đó: xăng dầu thành 

phẩm tiêu thụ nội địa, Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), phân bón (Phân đạm urê; 

phân NPK), vật liệu xây dựng (xi măng, thép xây dựng).  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách tổ chức, cá nhân thực 

hiện đăng ký giá, kê khai giá tại địa phương đối với những mặt hàng thuộc diện 

bình ổn giá, kê khai giá. 

- Phối hợp với các ngành như Công thương, QLTT trong công tác thanh 

tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá như niêm 

yết giá và bán theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

3. Trách nhiệm của các Bộ ngành Trung ương: 

Trực tiếp tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính 

sách trong điều hành nền kinh tế vĩ mô, cụ thể: 

- Bộ Công thương cùng với Bộ Tài chính phối hợp điều hành giá xăng dầu 

linh hoạt, bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá 

thành phẩm xăng dầu thế giới; sử dụng hợp lý Qu    nh ổn giá xăng dầu góp 

phần kiểm soát lạm phát, h  trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, 

đời sống của người dân, ổn định của thị trường, cung cầu xăng dầu trong nước; 

theo dõi tình hình cung cầu, tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của đơn vị sản xuất, kinh 

doanh các mặt hàng gas. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Bộ Công Thương: Căn cứ 

tình hình sản xuất và cân đối cung cầu trong nước chỉ đạo các doanh nghiệp sản 

xuất phân bón duy trì, phát huy tối đa công suất để cung ứng nhanh, kịp thời phân 

bón ra thị trường và dành tối đa lượng phân bón sản xuất ra để phục vụ nhu cầu 

trong nước, rà soát, tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh nhằm cung ứng phân bón 

cho thị trường với giá hợp lý. 

- Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành tăng cường việc theo dõi, cập nhật 

biến động giá vật liệu xây dựng để kịp thời đề xuất các biện pháp bình ổn thị 

trường vật liệu xây dựng. Bộ Công Thương có giải pháp thúc đẩy tăng năng lực 

sản xuất trong nước, ưu tiên cung ứng cho thị trường trong nước. 
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Như vậy, đối với kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, Sở Tài 

chính sẽ ghi nhận, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với các Bộ, 

ngành Trung ương như: (1) Kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu đối với những 

mặt hàng trong nước còn khan hiếm (phân bón, vật liệu, than đá,...), (2) T m 

kiếm, mở rộng thị trường  nhập khẩu đối với những mặt hàng trên nhằm tránh 

phụ thuộc vào một thị trường cụ thể, tạo nguồn cung dồi dào,... 

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND H. Long Hồ (để biết); 

-  GĐ Sở; 

- Lưu: VT, P.GCS&TCDN. 
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