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Kính gửi: UBND các xã và thị trấn. 
 

                     

Thực hiện Công văn số 899/SCT-QLTM ngày 04/8/2020 của Sở Công 

Thương về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch 

Covid-19. Để kịp thời theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường trước tình 

hình dịch Covid-19, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống, sản 

xuất của người dân trong mọi tình huống, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị 

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

1. Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Chỉ thị 

số 04/CT-BCT ngày 31/01/2020 về tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch 

nCoV của ngành Công Thương và Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 11/3/2020 về việc 

tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh 

Covid-19, đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại các văn bản sau: 

Công văn số 213/UBND-KTTH ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường các giải pháp đảm bảo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trước tình hình 

dịch Covid – 19; Công văn số 113/SCT-QLTM ngày 06/02/2020 của Sở Công 

Thương 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; Kế hoạch số 

38/KH-SCT ngày 27/3/2020 của Sở Công Thương về dự trữ hàng hóa nhằm ứng 

phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 609/UBND-KTHT 

ngày 27/3/2020 của UBND huyện về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo tình 

hình thị trường, giá cả hàng hóa trước tình hình dịch Covid-19; Công văn số 

201/SCT-QLTM ngày 12/02/2020 của UBND huyện 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; Côn văn số 804/UBND-KTHT ngày 15/4/2020 của 

UBND huyện về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cung ứng hàng 

hóa thiết yếu trong phòng chống với dịch Covid-19;  

2. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, phối hợp với các 

doanh nghiệp trên địa bàn triển khai ngay các biện pháp để hỗ trợ, bảo đảm đủ 

nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng bất ổn về thị trường; 

trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo về Phòng Kinh tế và Hạ tầng để phối 

hợp xử lý. 

3. Chỉ đạo các Ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ, các cửa hàng bán lẻ và các 
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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. 

4. Tiếp tục phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 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 

Covid-19. Trường hợp nếu phát hiện các hành vi nói trên thì cần xử lý nghiêm 

hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

5. Chủ động thực hiện các phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu để bình ổn 

thị trường đã xây dựng trước đây và báo cáo tình hình diễn biến thị trường trên địa 

bàn xã, thị trấn khi thị trường có biến động bất thường trong thời gian diễn ra dịch 

Covid-19, gửi về UBND huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, điện thoại liên hệ: 

0205.3861359) và theo đường truyền ioffice để Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp 

và báo cáo Sở Công Thương theo quy định. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                      
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Đội quản lý thị trường số 2; 

- Lưu: VT 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Mạnh Cường  
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