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HUYỆN LẬP THẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1317 /UBND-KTHT

Lập Thạch, ngày10 tháng 8 năm 2020

V/v đảm bảo nguồn cung hàng hóa
thiết yếu tại địa phương để ứng phó
với dịch Covid-19

Kính gửi:

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
- Các Siêu thị mini, cửa hàng nhu yếu phẩm

Thực hiện Văn bản số 905/SCT-QLTM ngày 05/8/2020 của Sở Công thương
tỉnh Vĩnh Phúc về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương để
ứng phó với dịch Covid-19.
UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và các Siêu thị mini, cửa hàng
nhu yếu phẩm trên địa bàn huyện triển khai một số nội dung sau:
- Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại các 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 thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại các văn bản: Công văn số
682/BCT-TTTN ngày 04/2/2020 V/v 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 05/2/2020 V/v báo cáo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa
trước tình hình dịch cúm Corona và Công văn số 1998/BCT-TTTN ngày 20/3/2020
V/v báo cáo phương án cung ứng hàng hóa nhằm đảm bảo nguồn cung các mặt
hàng thiết yếu để ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19. Đồng thời tiếp tục
thực hiện tốt các kế hoạch triển khai của Sở Công Thương như: Kế hoạch số
08/KH-SCT ngày 10/02/2020 của Sở Công Thương về phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra của Ngành Công
Thương Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 30/SCTKH ngày 23/3/2020 tăng cường công tác
phòng, chống dịch nCoV trong lĩnh vực Công Thương; Kế hoạch số 32/KH-SCT
ngày 01/4/2020 kế hoạch đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu
cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch bệnh Covid-19.
1- Đối với UBND các xã, thị trấn:
Theo dõi sát diễn biến của thị trường, phối hợp với các doanh nghiệp triển
khai ngay các biện pháp để bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là
khi trên địa bàn xảy ra dịch bệnh. Đồng thời đánh giá nguồn cung, nhu cầu các mặt

hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh; rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình
hình mới. Chủ động thực hiện các phương án dự trữ cung ứng hàng hóa để bình ổn
thị trường theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh đã xây dựng trước đây và có
phương án về khả năng hỗ trợ cung ứng hàng hóa cho các địa phương khác khi cần
thiết.
2- Đối với các Siêu thị mini, cửa hàng nhu yếu phẩm:
Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đánh giá nguồn cung, nhu
cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, đảm bảo nguồn cung ứng
hàng hóa đầy đủ, cam kết bình ổn hàng hóa thiết yếu khi xảy ra dịch bệnh. Chủ
động thực hiện các phương án dự trữ cung ứng hàng hóa để bình ổn thị trường theo
từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh đã xây dựng trước đây.
UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan nghiêm
túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Công thương (b/c)
- TT UBND huyện (c/đ);
- Như trên;
- Lưu VT, KTHT.
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