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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Số: 655/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

V/v công tác điều hành giá năm 2021

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo,
Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế
hoạch và Đầu tư, Lao động -Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 02/TTr- BTC
ngày 05 tháng 01 năm 2021 về kết quả công tác điều hành giá năm 2020 và định
hướng công tác điều hành giá năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
- Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá có ý kiến như sau:
1. Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan theo chức
năng nhiệm vụ được giao triển khai tập trung các biện pháp sau:
a) Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm
phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc
hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa
phát triển kinh tế. Trong đó, chú trọng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất, kinh doanh, giữ ổn định mặt bằng giá để ổn định sản xuất, sinh hoạt
của người dân, thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng khó
khăn; chủ động, phối hợp chặt chẽ nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành
giá; tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, chuyên đề về giá, giám sát giá
cả thị trường để kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền điều hành giá cả
cho phù hợp với nguyên tắc thị trường và điều hành kinh tế vĩ mô.
b) Tham mưu, rà soát để kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá trên cơ sở phân
công lãnh đạo các Bộ ngành và kiện toàn Nhóm Giúp việc Ban chỉ đạo điều hành giá.
c) Tăng cường rà soát xác định những nội dung còn chồng chéo, có cách
hiểu khác nhau của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các quy định quản
lý nhà nước về giá để tạo sự đồng bộ, liền mạch trong tổ chức triển khai tại các
cấp; đặc biệt là việc thống nhất nguyên tắc chung để tạo thuận lợi cho quá trình
áp dụng thi hành pháp luật về giá, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về giá; hoàn thiện định mức kinh tế kĩ thuật làm cơ sở xác định giá dịch vụ sự
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là các dịch vụ sự nghiệp công
thực hiện điều chỉnh giá theo lộ trình. Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện các văn bản quy phạm pháp luật về giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
như Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi bổ sung
Nghị định số 83/2014/NĐ-CP,... tiếp tục nghiên cứu tổng kết đánh giá thi hành

Luật Giá và các văn bản hướng dẫn; triển khai các bước tiến hành xây dựng hồ
sơ báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa Luật giá.
d) Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết
yếu nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao vào dịp
cuối năm. Chủ động chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
thường tăng cao vào dịp cuối năm trên địa bàn cả nước; đặc biệt chú trọng việc
chuẩn bị hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt của người dân tại các địa
phương miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, không để xảy ra
tình trạng thiếu hàng, sốt giá cục bộ ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống người dân.
đ) Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phân tích giá cả, cung cầu
thị trường và nâng cao chất lượng xây dựng các kịch bản điều hành giá theo
tháng/quý/năm để có phương án điều hành giá phù hợp từng giai đoạn đảm bảo
mục tiêu kiểm soát lạm phát. Trong đó, chú trọng việc đánh giá, tính toán, xây
dựng kịch bản điều hành giá đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý. Trường
hợp xem xét điều chỉnh trong năm 2021 cần chủ động tính toán, đánh giá liều
lượng và mức độ điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành
giá cho ý kiến chỉ đạo kịp thời. Việc điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý
nên tận dụng các tháng có CPI tăng thấp để điều chỉnh giá nhằm hạn chế lạm phát kỳ
vọng; không nên dồn vào các tháng cuối năm do nhu cầu tiêu dùng cao cũng như sẽ
tạo áp lực điều hành lạm phát cho trung hạn.
e) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp
bình ổn giá, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội,
góp phần tạo ra sự đồng thuận trong xã hội để hạn chế tối đa các tác động tăng
giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát.
g) Điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính sách
tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề
ra, đồng thời góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống
của người dân chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tiếp tục kiểm soát lạm phát cơ
bản trong năm 2021 dưới 2,5% để tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm phát chung.
2. Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành
giá xăng dầu linh hoạt, bảo đảm giá xăng dầu trong nước theo nguyên tắc thị
trường, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, sử dụng hợp lý
u B nh ổn giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân. Nghiên cứu, xây
dựng các phương án giá điện trong năm 2021 theo quy định trên cơ sở đánh giá
k các chi phí đầu vào, kế hoạch cung cấp điện, chi phí dự kiến và các khoản chi
phí chưa được tính vào giá điện (nếu có) để xây dựng phương án điều hành.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công
Thương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, cung cầu mặt hàng
thịt lợn, đặc biệt là trong các thời điểm cuối năm, cận Tết Nguyên đán; triển khai
các biện pháp kịp thời nhằm bình ổn giá, cần có đánh giá để phối hợp Bộ Công
Thương điều hòa cung cầu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng vào thời điểm
lễ, Tết. Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương các địa phương xây
dựng, thực hiện Chương tr nh b nh ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên
đán, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện kiểm soát khâu trung gian để triển

khai các chương tr nh b nh ổn thị trường mặt hàng thịt lợn.
4. Bộ Y tế sớm hoàn tất việc rà soát, phân loại dịch vụ và định mức kinh tế
k thuật, tính toán, đề xuất với Ban Chỉ đạo điều hành giá về phương án triển
khai bước 3 (kết cấu chi phí quản lý trong giá dịch vụ) vào thời điểm phù hợp và
nên thực hiện điều chỉnh trong quý III/2021 nếu các điều kiện kinh tế, xã hội cho phép.
5. Bộ Giao thông vận tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc kê
khai, niêm yết giá và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh
doanh vận tải; tổ chức đánh giá Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ngày 03 tháng
5 năm 2019 quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa; trường
hợp cần thiết phải điều chỉnh thì báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá xem xét,
quyết định trên cơ sở kiểm soát lạm phát; thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng
thuận tránh gây lạm phát tâm lý kỳ vọng.
6. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, kiểm soát
chặt chẽ phương án kê khai giá sách giáo khoa sách lớp 2, lớp 6 theo chương
trình giáo dục phổ thông mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công
văn số 9130/VPCP-KTTH ngày 2 tháng 11 năm 2020 và đánh giá chương tr nh
sách giáo khoa theo Nghị quyết của Quốc hội để đề xuất phương án quản lý giá
sách giáo khoa nhằm mục tiêu bình ổn giá, đảm bảo an sinh xã hội gửi Bộ Tài
chính tổng hợp, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Khẩn trương
xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Tính
toán, đánh giá mức điều chỉnh năm 2021.
7. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ,
ngành và các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện công tác truyền thông, đảm bảo
kịp thời, minh bạch thông tin về giá. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức
năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động, kịp thời cung cấp thông tin
khách quan, toàn diện, chính xác cho các cơ quan báo chí về công tác điều hành
giá các mặt hàng thiết yếu; tăng cường công khai, minh bạch thông tin về các
yếu tố chi phí đầu vào, nhất là các vật tư quan trọng liên quan đến sản xuất và
đời sống người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng, kiểm soát lạm phát kỳ vọng.
8. Bộ Tài chính - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo điều hành giá:
a) Theo dõi, nắm bắt tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung trên và
báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban
Chỉ đạo điều hành giá uý I/2021 đúng theo uy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.
b) Tóm tắt báo cáo kết quả công tác điều hành giá năm 2020 và định
hướng công tác điều hành giá năm 2021 ra phiên họp Chính phủ tháng 01 năm 2021.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT, CN, NN, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (2)
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