
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

Số: 201/UBND-KTHT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Cao Lộc, ngày 12 tháng 02 năm 2020 

V/v tăng cường các giải pháp 

ứng phó với dịch bệnh và 

đảm bảo tình hình thị trường, 

giá cả hàng hóa trước tình 

hình dịch cúm Corona 

 

 

                        Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

                                                 - Đội Quản lý thị trường số 2. 

                  

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 31/01/2020 của Bộ Công Thương về 

việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra của ngành Công Thương; Công văn số 

682/BCT-TTTN ngày 04/02/2020 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các 

giải pháp tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản để ứng phó với dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp; Công văn số 692/BCT-TTTN ngày 05/02/2020 của Bộ Công Thương 

về việc báo cáo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trước tình hình dịch cúm 

Corona; Công văn số 113/SCT-QLTM ngày 06/02/2020 của Sở Công Thương 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh và đảm 

bảo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trước tình hình dịch cúm Corona. Để kịp 

thời theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường trước tình hình dịch cúm 

Corona, UBND huyện Cao Lộc yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Đội Quản lý thị 

trường số 2 triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau về 

tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng ngừa để tránh gây hoang mang trong dư 

luận xã hội. Quán triệt, triệt khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 

Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 

điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 

31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Kế hoạch số 19/KH-

UBND ngày 26/01/2020 của UBND huyện Cao Lộc về việc phòng, chống dịch 

viêm phổi cấp do virus Corona mới (nCoV) trên địa bàn huyện Cao Lộc; Công 

văn số 110/BCĐ ngày 31/01/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

huyện Cao Lộc về việc phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus 

Corona trên địa bàn huyện Cao Lộc; Công văn số 167/BCĐ ngày 07/02/2020 

của Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV huyện Cao Lộc về việc tăng cường 

công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút corona gây ra. 
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2. Theo dõi sát diễn biến cung cầu trên địa bàn, giá cả các mặt hàng có thể 

mất cân đối cung cầu do dịch bệnh, đặc biệt đối với hàng hóa là trang thiết bị y 

tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh nhằm đưa ra các phương án ứng 

phó kịp thời hoặc có kiến nghị, đề xuất hợp lý, không để xảy ra tình trạng bất ổn 

về thị trường. Tiếp nhận, xử lý, báo cáo UBND huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng tháo gỡ khó khăn trong hoạt động hỗ trợ thu mua, tiêu thụ nông sản, hàng 

hóa chủ lực trên địa bàn của các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất. 

Theo dõi sát diễn biến thị trường và hoạt động kinh doanh mặt hàng xăng 

dầu, kinh doanh gas trên địa bàn, chủ động xử lý các biến động bất ổn về cung 

cầu, giá cả; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo UBND huyện qua 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng để phối hợp xử lý. 

3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những hành vi lợi dụng tình hình 

khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch 

bệnh để tăng giá đột biến khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng 

hóa do dịch bệnh vi rút Corona. Trường hợp nếu phát hiện các hành vi nói trên 

đề nghị báo cáo UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Đội quản lý 

thị trường số 2) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

4. Chỉ đạo các Ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ, các cửa hàng siêu thị, 

trung tâm thương mại và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chủ 

động đảm bảo cân đối cung cầu và tăng khả năng cung ứng các mặt hàng thiết 

yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, không để thiếu hàng, bán hàng không đúng giá 

niêm yết. 

5. Báo cáo tình hình diễn biến thị trường trên địa bàn quản lý định kỳ vào 

Thứ Hai hàng tuần hoặc báo cáo đột xuất khi thị trường có biến động bất 

thường trong thời gian diễn ra dịch cúm Corona, gửi về UBND huyện (Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, đồng chí Từ Như Hiển, điện thoại: 0973055198) và theo 

email tunhuhien@gmail.com hoặc tnhien@langson.gov.vn. 

UBND huyện Cao Lộc yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực 

hiện./.  
 

 

Nơi nhận:                                                      
- Như trên; 

- Sở Công Thương (B/c) ; 

- TT HU, TT HĐND huyện (B/c);  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPCVP; 

- Đội QLTT số 2 ; 

- Phòng KT&HT; 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

 Hoàng Mạnh Cường 
 

 

mailto:tunhuhien@gmail.com
mailto:tnhien@langson.gov.vn
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Đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ………….. Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2020 
 

Báo cáo  

V/v Tình hình diễn biến thị trường  

 

 

1. Công tác triển khai thực hiện 

2. Diễn biến tình hình thị trường trên địa bàn (thực trạng, thuận lợi, 

khó khăn, đề xuất giải pháp). 

- Đối với các mặt hàng thiết yếu (như lương thực; thực phẩm; thịt các 

loại; rau, củ, quả các loại;...): 

+ Về tình hình cung cầu; 

+ Về giá cả thị trường. 

- Đối với các mặt hàng thiết bị y tế phòng dịch (khẩu trang, các loại nước 

rửa tay sát trùng...)  

+ Về tình hình cung cầu (Trong đó nêu rõ tổng số cửa hàng thuốc trên địa 

bàn, số cửa hàng hiện nay đang bán các mặt hàng như khẩu trang, các loại 

nước rửa tay sát trùng..) 

+ Về giá cả thị trường. 

3. Dự báo diễn biến tình hình giá cả tuần tiếp theo 

(có biểu mẫu kèm theo) 
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Biểu mẫu:  

GI  B N L  MỘT    M T H NG THI T Y U 

 

STT Mặt hàng ĐVT Giá 

Mức tăng 

(giảm) so với 

tuần trước 

I Thịt các loại    

1 Thịt lợn    

 - Thịt lợn hơi đ/kg   

 - Thịt lợn vai đ/kg   

 - Thịt mông sấn đ/kg   

 - Thịt ba chỉ đ/kg   

 - Thịt chân giò đ/kg   

 - Thịt nạc đ/kg   

2 Thịt bò đùi đ/kg   

3 Thịt Gà    

 - Gà trống thiến đ/kg   

 - Gà giò đ/kg   

 - Gà công nghiệp đ/kg   

 - Gà mái tơ đ/kg   

4 Thịt vịt đ/kg   

II Trứng các loại    

1 Trứng gà công nghiệp đ/quả   

2 Trứng gà ta                        đ/quả   

3 Trứng vịt                        đ/quả   

III Rau, củ, quả các loại    

1 Cải làn đ/kg   

2 Cải lai/ ngồng cải đ/kg   

3 Bắp cải  đ/kg   

4 Xu hào đ/kg   
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5 Súp lơ đ/kg   

6 Cà rốt đ/kg   

7 Khoai tây đ/kg   

8 Cà chua đ/kg   

9 Bưởi đ/quả   

10 Cam đ/kg    

IV Lương thực    

1 Gạo tẻ thường    đ/kg   

2 Gạo bao thai làng đ/kg   

3 Gạo nếp đ/kg   

4 Mỳ tôm đ/gói   

5 Cao khô đ/gói   

V  Các mặt hàng khác    

1 Khẩu trang y tế đ/cái   

2 Nước rửa tay  đ/chai   

3 Nước sát khuẩn đ/chai   

VI Một số sản phẩm chủ lực 

của địa phương 
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