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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ PHÚC YÊN 

 

Số:              /PA-UBND 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phúc Yên,  ngày       tháng 5 năm 2021 

 

PHƯƠNG ÁN 

Đảm bảo cung ứng các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trên 

địa bàn phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên trong thời gian cách ly 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 

01/CĐ-CTUBND ngày 01/5/2021của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai một số 

biện pháp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tinh; Chỉ 

thị số 06/CT- CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt 

thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19; Quyết định số 1006/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Phúc Yên về việc thực hiện cách ly 

xã hội phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Để chủ động đảm bảo việc cung ứng các sản phẩm hàng hóa thiết yếu phục vụ 

nhân dân trên địa bàn phường trong thời gian cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-

19, UBND thành phố ban hành Phương án đảm bảo cung ứng các sản phẩm thiết yếu 

phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn phường Hùng Vương, thành phố Phúc 

Yên trong thời gian cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đảm bảo cung cầu hàng hóa, chủ động dự trữ, cung ứng kịp thời các sản phẩm hàng 

hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và sinh hoạt của nhân dân trên địa bnaf 

phường trong thời gian phòng, chống dịch; hạn chế tình trạng khan hiếm hàng hóa tăng 

giá cục bộ. 

- Xác định nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn phường đối với các mặt 

hàng thiết yếu để có kế hoạch dự trữ, phân phối và giải pháp cụ thể để huy động tối 

đa, hiệu quả các nguồn hàng phục vụ nhân dân trong thời gian chống dịch. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn các hành 

vi buôn lậu, gian lận thương mại, găm hàng, đầu cơ tích trữ, nâng giá cao hơn so với 

giá thị trường. 

II. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Phạm vi: Toàn bộ địa bàn phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

2. Thời gian: 14 ngày (kể từ ngày 13/05/2021 đến hết ngày 27/05/2021). 
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III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

1.Kiểm tra, khảo sát thực tế và lập phương án: 

- Tổng số dân trên địa bàn phường tại thời điểm tháng 01/2020 khoảng 10.142 

người; Căn cứ hướng dẫn cách tính toán và các mặt hàng hóa thiết yếu cần dự trữ  tại 

văn bản số 1998/BCT-TTTN ngày 20/3/2020 của Bộ Công Thương và định mức bình 

quân cho 01 người trong 30 ngày, cụ thể như sau:  Gạo 8kg; Thịt các loại 02 kg; Rau,  

củ, quả 10kg;  Trứng gia cầm 15 quả; Mỳ tôm 15 gói; Dầu ăn 0,4 lít; Đường 0,5kg; 

Muối ăn, bột ngọt 0,15kg; Sữa tươi 01 lít; Nước uống 60 lít; Giấy vệ sinh 01 cuộn.  

- Trên cơ sở quy mô dân số hiện có của phường, nhu cầu tiêu dùng, thói quen 

mua sắm, đặc điểm hệ thống phân phối trên địạ bàn, tình hình thị trường và khả năng 

cung ứng hàng hóa trên địa bàn phường, cụ thể như sau:  

 

TT 
SẢN PHẨM 

THIẾT YẾU 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ LƯỢNG 

SP HIỆN 

CÁC CƠ SỞ 

ĐANG 

CUNG ỨNG 

RA 

NHU CẦU 

SP  THEO 

ĐỊNH 

MỨC 

NGUỒN 

NHẬP 

KHẢ 

NĂNG 

CUNG 

ỨNG CỦA 

CÁC CƠ 

SỞ 

1 GẠO Tấn 244 96 

Neptrun, 

Tổng kho, 

ND, TB, HY, 

HP 

1.032 

2 

THỊT CÁC LẠI 

(Lợn, Trâu bò, 

Gia cầm) 

Tấn 118 24 CP, Meddeli 310 

3 RAU, CỦ, QUẢ Tấn 1.260 120 

VieetGap, 

Tam đảo, Đà 

lạt 

2.300 

4 
TRỨNG GIA 

CẦM 
Quả 507.000 180.000 

CP, 

DABACO 
2.050.000 

5 MỲ TÔM Thùng 370.000 9.000 
SAN, Tổng 

kho, Thái sơn 
450.000 

6 DẦU ĂN Lít 19.700 4.800 

Milan, Tổng 

kho, Thuận 

an 

58.150 

7 ĐƯỜNG Tấn 24,1 6 

Biên hòa, 

Tổng kho, 

Thuận an 

80,1 

8 SỮA Lít 88.100 10.000 VNMil, TH 200.100 

9 
MUỐI , MỲ 

CHÍNH 
Tấn 8 1,8 

Ajinomoto, 

MiWon 
24 

10 GIẤY VỆ SINH Cuộn 80.300 12.000 
Cường thịnh, 

Gia bảo 
200.300 

11 GA ĐUN BẾP Bình     

12 
SP KHÁC (bột 

giặt, xà phòng, 
 Tối đa Đủ nhu cầu 

Các cơ sở sx, 

kho dự trữ 
Tối đa 
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kem đánh răng, 

nước tẩy rửa…) 

các công ty 

chuyển đến 

 

- Hiện tại các cơ sở cung ứng chính trên địa bàn phường, gồm: Siêu thị Lan chi, 

Vinmar, Đại lý lương thực Nam Việt, Cửa hàng tiện ích Hậu tuấn. Ngoài ra, trên địa 

bàn phường còn có các cửa hàng tiện ích, đại lý lớn… tham gia cung cấp các sản phẩm 

thiết yếu, đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt bình thường của người dân trên địa bàn phường 

trong thời gian cách ly. 

- Riêng đối với mặt hàng Ga, xăng, dầu người dân có nhu cầu sẽ đến mua tại cây 

xăng gần cổng Công ty Thủy lợi Phúc Yên trong vùng cách ly. 

2. Điều tiết hàng hóa khu vực cách ly: 

- Thành lập tổ hậu cần, giúp việc của UBND phường để triển khai thực hiện 

phương án trên địa bàn; hàng ngày kiểm tra, nắm bắt và cung cấp thông tin về khu 

vực cách ly, số lượng người, nhu cầu cần phục vụ và các mặt hàng thiết yếu, các mặt 

hàng có nhu cầu sử dụng cao để có chỉ đạo cung ứng kịp thời. 

- Các đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phường và thành phố bố trí nhân sự, 

phương tiện, chủ động khai thác, dự trữ nguồn hàng và tổ chức vận chuyển, cung ứng 

hàng hóa kịp thời phục vụ nhân dân trong khu vực cách ly.  

- Các chốt kiểm soát kiểm tra, kiểm soát ra, vào khu cách ly phải thực hiện kiểm 

tra, kiểm soát nghiêm ngặt tất cả người và phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào 

khu cách ly để trách lây nhiễm. Thực hiện việc khai báo y tế, phun khử trùng phương 

tiện, bố trí khu vực chuyển tiếp hàng hóa vào trong khu cách ly. Nhân viên bán hàng, 

phục vụ tại các Siêu thị, đại lý, cửa hàng tiện ích trong khu cách ly phải chấp hành 

nghiêm các quy định về khu cách ly. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Phòng Kinh tế: 

- Tham mưu UBND, BCĐ phòng chống dịch Cvid-19 thành phố toàn diện về 

Phương án đảm bảo cung cầu thị trường hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng 

chống dịch và khu cách ly. 

-  Thường xuyên thu thập, nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất của các cơ sở 

sản xuất, doanh nghiệp trong lĩnh vực Công Thương, Nông nghiệp trong và ngoài 

thành phố để kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm 

duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phân phối cung ứng hàng hóa. 

- Chủ trì tổng hợp và tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh về việc cung 

cấp các mặt hàng thiết yếu phải đảm bảo an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ theo 

quy định và bình ổn giá, không tăng giá so với thị trường. 

2. Phòng Tài chính: 

Chủ trì, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá đối với các mặt 

hàng bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật; chế độ cho các đối tượng trong 

khu cách ly, lực lượng tham gia phòng chống dịch theo quy định của nhà nước . 



4 

 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

Tổ chức tuyên truyền để nhân dân trong và ngoài khu vực cách ly yên tâm phòng 

chống dịch hiệu quả. 

4. Công an thành phố: 

- Chủ trì, tổ chức phương án đảm bảo an ninh cho khu vực cách ly, trong quá 

trình cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho địa phương. 

- Phối hợp UBND phường Hùng Vương và các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng 

dẫn các cửa hàng, đại lý, đơn vị cung cấp đầu vào… khử trùng, tiêu độc đảm bảo an 

toàn và cho người và các phương tiện vận chuyển hàng qua chốt để cấp hàng vào khu 

vực cách ly và người dân đến mua hàng.  

5. Văn phòng HĐND&UBND thành phố: 

Tham mưu UBND thành phố, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố 

ban hành các văn bảo chỉ đạo, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện, phương pháp điều 

trị, cách ly, thông tin, báo cáo; chỉ đạo Tổ hậu cần chuẩn bị các điều kiện vật tư, 

phương tiện, cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, suất ăn hàng ngày phục vụ cho lực lượng 

làm nhiệm vụ tại các chốt trực khu cách ly.  

6. Đội QLTT số 3: 

- Chủ trì, phối hợp với UBND phường Hùng Vương kiểm tra, hướng dẫn các hộ 

kinh doanh niêm yết công khai giá bán hàng hóa và bán theo giá niêm yết; phòng,  

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất 

xứ, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm…Đặc biệt đối với các mặt hàng 

thiết yếu và mặt hàng có nhu cầu cao trong khu cách ly. 

- Chủ động phối hợp UBND phường Hùng Vương kiểm tra phát hiện và kịp thời 

xử lý nghiêm, các trường hợp đầu cơ hàng hóa, găm hàng, tăng giá quá mức quy định, 

đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ và các hành vi vi phạm hàng 

giả, buôn lậu và gian lận thương mại theo thẩm quyền. 

7. Điện lực Phúc Yên: 

- Đảm bảo duy trì, ổn định điện năng trong khu vực phường Hùng Vương. 

- Kịp thời khắc phục sự cố (nếu có). 

8. Trung tâm Y tế: 

Chủ trì, cử cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm soát, hướng 

dẫn, khử trùng, tiêu độc cho cho người và phương tiện trước khi vận chuyển hàng hóa 

vào bên trong khu vực cách ly. 

9. UBND phường Hùng Vương: 

- Thành lập tổ hậu cần, phục vụ để triển khai thực hiện Phương án tại địa phương. 

Chỉ đạo kiểm tra, thường xuyên cập nhật tình hình về nhu cầu cần cung cấp hàng hóa 

hàng ngày, yêu cầu bình ổn giá các mặt hàng, báo cáo kịp thời về UBND thành phố 

(qua phòng Kinh tế ) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố chỉ đạo. 
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- Bố trí địa điểm bán hàng hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán 

hàng dễ dàng trong khu vực cách ly. 

- Tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh về thông tin địa điểm bán hàng để 

nhân dân nắm được và yên tâm trong thời gian cách ly. 

- Phối hợp hướng dẫn các đơn vị cung cấp hàng hóa vào trong khu vực cách ly 

đảm bảo thuận tiện, an toàn. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế tổng hợp các nông sản, gia súc, gia cầm 

của nhân dân đến thời gian thu hoạch cần xuất ra ngoài khu vực cách ly để tiêu thụ 

báo cáo về UBND thành phố để kịp thời xem xét, có hướng giải quyết. 

10. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn 

phường. 

Chủ động nắm bắt thị trường để có kế hoạch sản xuất, dự trữ, cung ứng hàng hóa 

đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; không lợi 

dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, trục lợi. Thực hiện dự 

trữ, bình ổn thị trường và phối hợp thực hiện phân phối hàng hóa theo yêu cầu điều 

tiết của thành phố, phòng chuyên môn, Tổ hậu cần, phục vụ của phường. Thường 

xuyên báo cáo kết quả việc cung cầu hàng hóa, nêu kiến nghị đề xuất (nếu có) về 

UBND thành phố ( qua phòng Kinh tế) để tổng hợp và kịp thời đề xuất giải pháp xử 

lý, chỉ đạo. 

Trên đây là Phương án đảm bảo cung ứng các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu 

của người dân trên địa bàn phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên trong thời gian 

cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND thành phố yêu các phòng, ban, đơn 

vị liên quan, UBND phường Hùng Vương khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ tỉnh (b/c); 

- Sở Công Thương; 

- TTTU, TTHĐND TP (b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị lq;  

- UBND phường Hùng Vương; 

- Các DN, CS SXKDV P. H.Vương;  

- Lưu: VT, KT. 

 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
                       Hoàng Trọng Lợi 
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