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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHÚC YÊN 

 

Số:               /KH-UBND 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phúc Yên,  ngày       tháng      năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân trên địa bàn thành phố ứng phó với 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;  

Nhằm chủ động đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thành 

phố trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố ban hành Kế 

hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu, ứng phó với tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa 

bàn thành phố, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đảm bảo cung cầu hàng hóa, chủ động dự trữ, cung ứng hàng hóa nhất là các mặt 

hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân trong thời gian phòng, 

chống dịch; hạn chế tình trạng khan hiếm hàng hóa tăng giá cục bộ. 

- Kịp thời có giải pháp cụ thể để huy động tối đa, hiệu quả các nguồn hàng phục 

vụ nhân dân trong thời gian chống dịch. Xác định nhu cầu sử dụng của người dân 

trong toàn thành phố đối với các mặt hàng thiết yếu để có kế hoạch dự trữ, phân phối 

đảm bảo ứng phó với tình hình phòng, chống dịch bệnh xảy ra. 

- 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- NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1- Kịch bản đảm bảo hàng hóa: 

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

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

năng cung ứng hàng hóa; Căn cứ hướng dẫn cách tính toán và các mặt hàng hóa thiết 
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yếu cần dự trữ  tại văn bản số 1998/BCT-TTTN ngày 20/3/2020 của Bộ Công Thương 

thì định mức bình quân cho 01 người trong 30 ngày như sau:  Mỳ tôm 15 gói; Gạo 

8kg; Dầu ăn 0,4 lít; Đường 0,5kg; Muối ăn, bột ngọt 0,15kg; Sữa tươi: 01 lít; Thịt các 

loại 02kg; Trừng gia cầm 15 quả; Nước uống 60 lít; Rau củ 10kg; Giấy vệ sinh 01 

cuộn (01 người/01 cuộn). 

1.1- Đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong thời 

gian có dịch bệnh. 

Căn cứ mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến thị trường theo các cấp độ của dịch 

bệnh, để cơ bản đảm bảo nhu cầu tiêu dùng tối thiểu cho khoảng 100.000 người trên 

địa bàn thành phố, cần chuẩn bị lượng hàng hóa tăng thêm khoảng 20% so với nhu 

cầu bình thường trong vòng 01 tháng. Tính toán lượng tăng thêm cụ thể gồm: Mỳ tôm 

15.000 thùng; Gạo 160 tấn (8kg/người/tháng); Dầu ăn 48.000 lít; Đường 60 tấn; Muối 

ăn, bột ngọt 15 tấn; Sữa tươi: 100.000 lít; Thịt các loại 240 tấn; Trứng gia cầm 1,8 

triệu quả (15 quả/người/tháng); Nước uống 7,2 triệu lít (2 lít/người/ngày); Rau củ 

1.200 tấn; Giấy vệ sinh 120.000 cuộn. 

Với nhu cầu bình quân hàng tháng và nhu cầu tăng thêm như dự báo; nên các 

doanh nghiệp phân phối trên địa bàn thành phố luôn sẵn sàng đủ nguồn cung phục vụ 

nhân dân trong thành phố. 

1.2 - Đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân khu vực bị cách ly. 

Dự kiến hàng hóa để phục vụ cho khu vực bị cách ly, dự kiến khoảng 2.000 người 

trong thời gian 30 ngày. Tổng lượng hàng cần thiết là: Mỳ tôm 30.000 gói; Gạo 

16.000kg; Dầu ăn 800 lít; Đường 1000kg; Muối ăn, bột ngọt 300kg; Sữa tươi: 2.000 

lít; Thịt các loại 4.000kg; Trứng gia cầm 30.000 quả; Nước uống 120.000 lít; Rau củ 

20.000kg; Giấy vệ sinh 2.000 cuộn. 

Nguồn cung hàng hóa: Hàng hóa sẽ được các đơn vị cung ứng (Có danh sách kèm 

theo) vận chuyển đến khu vực bị cách ly. 

Đối với mặt hàng xăng, dầu căn cứ mật độ dân cư của xã, phường, UBND thành 

phố sẽ báo cáo Sở Công thương  chỉ đạo từ 1 đến 2 đơn vị kinh doanh xăng dầu, bán 

hàng lưu động  phục vụ nhu cầu của nhân dân trong vùng cách ly. 

2. Kịch bản ứng phó khi xẩy ra dịch bệnh: 

2.1 - Công tác triển khai thường xuyên 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn thường xuyên nắm bắt tình hình cung cầu, giá cả các 

mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ người dân khi sảy ra dịch bệnh và diễn biến 

tình hình của dịch bệnh trên địa bàn. Khi sảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, phòng 

chuyên môn báo cáo kịp thời lãnh đạo thành phố để chỉ đạo. Khi vượt quá khả năng 
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cân đối cung cầu của thành phố, UBND thành phố sẽ lập tức báo cáo Sở Công Thương 

và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn về công tác chuẩn bị, đảm bảo hàng 

hóa phục vụ nhân dân, đồng thời kêu gọi người dân không mua gom, tích trữ hàng 

hóa tránh gây hiện tượng thiếu hàng, tăng giá. 

- Phối hợp với các huyện, thành phố nắm bắt thường xuyên tình hình cung cầu, 

hàng hóa và tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn để kịp thời triển khai 

phương án đảm bảo hàng hóa, phục vụ nhu cầu người dân. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến đối với các mặt hàng phục vụ chống 

dịch và mặt hàng thiết yếu. 

II. DỰ BÁO VÀ XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG 

2.1 Các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra: 

* Tình huống 01: Đã có các ca dương tính xảy ra tại một số xã, phường của thành 

phố (có từ 05 đến 20 ca ( F0) mắc trong khoảng thời gian 21 ngày) và có vài khu vực 

bị cách ly. 

*Tình huống 02: Các ca dương tính chuyển trạng thái từ F1 lên thành F0 và có 

dấu hiệu lây lan nhanh ( có từ 20 đến 50 ca mắc được ghi nhận trong khoảng thời gian 

14 ngày). 

* Tình huống 03: Dịch xảy ra lan rộng trong cộng đồng ở nhiều xã, phường của 

thành phố ( có hơn 50 ca F0 được ghi nhận trong khoảng thời gian 14 ngày). 

2.2. Kịch bản ứng phó cụ thể đối với từng tình huống của dịch: 

* Tình huống 01:  

a, Tình hình thị trường: Một vài khu vực dân cư bị cách ly, diễn ra tâm lý hoang 

mang trong nhân dân, dẫn đến hiện tượng mua hàng hóa tích trữ, gây thiếu hàng cục 

bộ tại một số điểm bán hàng, tình trạng tăng cường thu gom tích trữ các mặt hàng 

lương thực, thực phẩm thiết yếu, các mặt hàng phòng chống dịch …; nhu cầu tăng đột 

biến, dễ dẫn đến gây sốt hàng cục bộ. 

b, Giải pháp triển khai: 

- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực 

công thương, nông nghiệp trên địa bàn thành phố để bảo vệ cán bộ CNV lao động 

trong công ty, doanh nghiệp và cộng đồng. Chỉ đạo phòng VHTT, Trung tâm VHTT-

TT đưa tin về diễn biến thị trường, nguồn cung hàng hóa, không để phát tán tin đồn 

thất thiệt, giúp người dân yên tâm, không thu gom, tích trữ.  
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- Phòng Kinh tế báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND thành phố, BCĐ về tình 

hình mua bán, tích trữ, khả năng cung ứng hàng hóa của các Doanh nghiệp phân phối 

lớn, Chợ, Siêu thị và Trung tâm TM trên địa bàn thành phố. 

 - Phòng TC-KH triển khai việc tạm ứng ngân sách dự phòng của thành phố kịp 

thời mua vật tư, hóa chất và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ kịp thời cho công tác 

phòng chống dịch (Sau khi có đồng ý chủ trương của Thường trực thành ủy). 

- Đề nghị các doanh nghiệp phân phối tiếp tục tăng cường nguồn cung ứng hàng 

hóa thiết yếu, chủ động vận chuyển hàng hóa đến nơi có dịch gây sốt hàng hóa, đảm 

bảo hàng hóa chất lượng, giá cả ổn định (theo phương án điều tiết hàng hóa tại mục 

2.3); thực hiện điều tiết hàng hóa theo chỉ đạo của UBND thành phố,  trên cơ sở đề 

xuất của phòng Kinh tế, tổ hậu cần. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo quy trình 

về phòng chống dịch của cơ quan Y tế. 

- Đối với các khu vực chưa phát hiện có người mắc bệnh: Tuyên truyền, vận động 

các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định kế hoạch sản xuất, kinh doanh; tăng cường 

công tác tiêu độc, khử trùng trong và ngoài phạm vi đơn vị, thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế, đồng thời tuyên truyên các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh không lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, tăng giá. 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, Đội QLTT theo dõi sát diễn 

biến cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn thành 

phố, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột 

biến; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; trú trọng kiểm tra việc niêm yết giá 

bán và bán theo giá niêm yết; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

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

dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị 

y tế,  bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung 

cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh Covid-19. Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện. 

- Thông qua việc nắm bắt thông tin và báo cáo của các Doanh nghiệp, xác định vị 

trí có hiện tượng thiếu hàng, khả năng cung ứng của các đơn vị, nhóm hàng có sức 

mua tăng cao. Đề nghị các doanh nghiệp cung ứng tăng cường cung cấp hàng hóa 

thiết yếu để phục vụ nhân dân, cụ thể: 

+ Trường hợp nguồn cung cấp các đơn vị đủ đáp ứng nhu cầu của người dân, đề 

nghị các đơn vị không găm hàng, có phương án điều tiết, luân chuyển, kiểm soát lượng 

hàng hóa bán ra, đảm bảo mỗi người dân đều mua đủ tiêu dùng, không mua gom, tích 

trữ hàng hóa. 
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+ Trường hợp tại một số điểm bán xảy ra hiện tượng thiếu hàng, xác định ngay 

địa điểm thiếu hàng, yêu cầu các đơn vị phân phối thực hiện điều tiết nguồn hàng 

trong hệ thống, bù đắp lượng hàng thiếu. Trường hợp không có đủ hàng điều tiết đề 

nghị đơn vị báo cáo thành phố để  đề xuất với sở Công Thương yêu cầu các đơn vị 

phân phối khác hỗ trợ, điều tiết hàng phục vụ người dân. 

+ Trường hợp nguồn cung của các đơn vị không đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Đề nghị các đơn vị phân phối không găm hàng, nhưng phải tổ chức điều tiết, bán ra 

hợp lý; thông tin, tuyên truyền đến người tiêu dùng mua hàng đủ tiêu dùng, không 

gom hàng để nhường cho người khác được mua sắm hàng hóa phục vụ nhu cầu hàng 

ngày. 

*Tình huống 02:  

a, Tình hình thị trường: Lượng lao động tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp giảm do bị cách ly hoặc do lo sợ bị mắc bệnh, không đi 

làm. Hoạt động sản xuất kinh doanh giảm do bị cách ly hoặc do sợ bị mắc bệnh, dẫn 

đến hoạt động lưu thông, cung ứng hàng hóa cho thị trường chậm. Bên cạnh đó, sức 

mua của người dân do nhu cầu dự trữ giả định tăng cao. 

b, Giải pháp triển khai: 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ở tình huống 01 phù hợp với tình 

hình dịch bệnh theo chỉ đạo của thành phố, sở Công Thương, UBND tỉnh và hướng 

dẫn chuyên môn của ngành Y tế. 

- Yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng theo phân 

công để hỗ trợ, cung ứng hàng hóa đảm bảo nhu cầu cho người dân tại khu vực bị 

cách ly do dịch bệnh. Các đơn vị phân phối không găm hàng, nhưng phải tổ chức điều 

tiết, bán ra hợp lý (Hạn chế số lượng mua hàng); thông tin tuyên truyền cho người tiêu 

dùng, không gom hàng để nhường cho người khác được mua sắm hàng hóa phục vụ 

nhu cầu hàng ngày. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng (Theo danh sách đính kèm) bố trí nhân sự, 

phương tiện vận chuyển hàng hóa kịp thời phục vụ nhân dân khu vực cách ly, Trường 

hợp khu vực cách ly không có cửa hàng tiện ích, cơ sở kinh doanh thương mại thì yêu 

cầu các đơn vị cung ứng tổ chức các điểm bán hàng lưu động để phục vụ nhu cầu của 

nhân dân. 

* Tình huống 03:  

a, Tình hình thị trường:  

- Xuất hiện nhiều khu vực bị cách ly do dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong khu vực bị cách ly sản xuất ngừng trệ. Người dân hoang mang, nhu cầu tăng 

cao, dẫn đến thiếu hụt hàng hóa, sốt hàng tại nhiều nơi, người dân hạn chế đến nơi 
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đông người cần sự hỗ trợ và cung cấp trực tiếp về thực phẩm thiết yếu và hàng hóa 

phục vụ sinh hoạt cho các khu vực này. Tập trung cung cấp thực phẩm cho các khu 

vực bị cách ly. 

- Tại các khu vực khác: lượng khách mua sắm giảm do lo sợ về dịch bệnh nên hạn 

chế đi lại, lượng mua tăng do nhu cầu tích trữ. 

b, Giải pháp triển khai: 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ở tình huống 02 phù hợp với tình 

hình dịch bệnh theo chỉ đạo của thành phố, sở Công Thương, UBND tỉnh và hướng 

dẫn chuyên môn của ngành Y tế. 

 - Chỉ đạo phòng chuyên môn, tổ hậu cần phối hợp với các xã, phường có khu vực 

bị cách ly để xác định phương án, phương thức cung cấp hàng hóa đến khu vực này. 

- Các địa phương cung cấp thông tin về khu vực bị 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 

cùng phối hợp triển khai việc cung ứng hàng hóa đảm bảo phục vụ đời sống nhân dân. 

- Yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng đảm bảo cung cấp đủ số lượng hàng theo 

phân công để hỗ trợ, cung ứng hàng hóa đảm bảo nhu cầu cho người dân tại khu vực 

cách ly do dịch bệnh. Các đơn vị phân phối không găm hàng và phải tổ chức điều tiết, 

bán ra hợp lý (Hạn chế số lượng mua hàng); thông tin, tuyên truyền đến người tiêu 

dùng mua hàng đủ tiêu dùng, không gom hàng để nhường cho người khác được mua 

sắm hàng hóa phục vụ nhu cầu hàng ngày. 

- Đề nghị Sở Công Thương tỉnh liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương các tỉnh, 

thành chưa có dịch, không bị ảnh hưởng do dịch có nguồn cung hàng hóa dồi dào giới 

thiệu để khai thác, đưa về tỉnh và thành phố Phúc Yên phục vụ nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân. 

2.3 – Phương án điều tiết hàng hóa cho khu vực bị cách ly: 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn, tổ hậu cần, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất, cung ứng, UBND xã, phường có khu vực bị cách ly để xác định phương án, 

phương thức cung cấp hàng hóa đến các khu vực này. 

- Các xã, phường cung cấp thông tin về khu vực bị 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 

cùng phối hợp triển khai việc cung ứng hàng hóa đảm bảo phục vụ đời sống nhân dân. 

- Chị đạo các đơn vị cung ứng (Theo danh sách đính kèm) tăng cường việc cung 

ứng hàng hóa, bố trí nhân sự, phương tiện, vận chuyển hàng hóa kịp thời phục vụ nhân 

dân khu vực bị cách ly. Trường hợp khu vực cách ly không có cửa hàng tiện lợi, cơ 

sở kinh doanh thương mại thì yêu cầu các đơn vị cung ứng tổ chức các điểm bán hàng 

lưu động để phục vụ nhu cầu của nhân dân. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế: 

- Tham mưu cho UBND thành phố, BCĐ phòng chống dịch Cvid-19 thành phố 

toàn diện về công tác công tác cung cầu thị trường hàng hóa thiết yếu phục vụ công 

tác phòng chống dịch.  Thường xuyên phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan của 

thành phố, UBND các xã, phường và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cung ứng các 

hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhân dânn. Cập nhật, theo dõi diễn biến cung cầu, 

giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh để kịp thời tham mưu 

lãnh đạo thành phố chỉ đạo, điều hành hoặc có kiến nghị, đề xuất các giải pháp bình 

ổn thị trường khi cần thiết.  

- Tổng hợp tỉnh hình, diễn biến cung cầu hàng hóa các vùng có dịch, khu cách ly, 

đề xuất giải pháp điều tiết hàng hóa phù hợp. 

- Tham mưu văn bản đề xuất, kiến nghị, đề nghị hỗ trợ trong việc phân phối cung 

ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch và nhu cầu tiêu 

dùng của nhân dân. 

- 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 để kịp thời tham 

mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ, phân phối của doanh nghiệp. 

2. phòng VHTT-TT: 

- Chỉ đạo đưa tin kịp thời, tăng thời lượng, đa dạng các hình thức tuyên truyền về 

công tác chỉ đạo phòng chống dịch của các cấp và thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn các 

cơ quan tuyên truyền của thành phố và các đơn vị liên quan trên địa bàn, các trang 

thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng thông tin kịp thời, chính 

xác về tình hình dịch bệnh, khu cách ly;  

-Thông tin về tình hình giá cả, cung cầu hàng hóa thiết yếu một cách chính xác, 

kịp thời để người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn biết, thực hiện. 

Đồng thời, theo dõi, chấn chỉnh, xử lý những thông tin không chính xác, sai lệch trên 

báo chí và trên mạng Internet, làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân trên địa bàn thành 

phố. 

3. 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, 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 phục vụ các hoạt động trong phòng, chống dịch, khu cách 

ly. Theo dõi sát sao, cập nhật thông tin, tổng hợp số liệu, báo hàng ngày về tình hình 
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dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, chuyển Trung tâm 

VHTTTT đăng tải trên trang thông tin điện tử, Đài PTTH tình, hệ thống đài, cổng 

TTĐT thành phố. 

Thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch 

để báo cáo UBND tỉnh theo quy định, kịp thời đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo 

của lãnh đạo thành phố với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện có hiệu quả 

công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 

4. Đội QLTT số 3: 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán theo giá 

niêm yết, gian lận thương mại, hàng giả, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không 

đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm…đối với các mặt hàng thiết yếu và mặt hàng 

có nhu cầu cao khi dịch bệnh diễn ra trên địa bàn 

- Kiểm tra các 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 bất hợp lý, nhất là khẩu trang, 

vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch. 

4. Điện lực Phúc Yên: 

- Đảm bảo cung ứng đủ nguồn điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và 

sản xuất của doanh nghiệp; đảm bảo nguồn điện để phục vụ việc khám, chữa bệnh 

cho các bệnh viện trong thời gian phòng chống dịch, khu cách ly. 

5- Các phòng, ban khác: 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, phối hợp phòng Kinh tế, UBND các xã, 

phường thực hiện tốt các  nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành 

phố. 

6. UBND các xã, phường: 

- Chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương, theo dõi sát 

diễn biến thị trường, thường xuyên nắm bắt và báo cáo tình hình giá cả, nguồn cung 

và nhu cầu cần hỗ trợ của nhân dân trên địa bàn đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết 

yếu về thành phố để kịp thời thực hiện giải pháp điều tiết hàng hóa ổn định thị trường; 

cập nhật danh sách các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp trên địa bàn 

để chủ động phối hợp các đơn vị cung ứng kịp thời điều tiết nguồn hàng. 

- Phối hợp phòng chuyên môn của thành phố, chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu tại 

chỗ trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, bộ phận chuyên môn, các thôn, tổ dân phố  

tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên địa 
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bàn, phối hợp kiểm tra,  xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, găm hàng, 

đầu cơ tích trữ, nâng giá bất hợp lý. 

- Vận động, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân và nhân dân sử dụng tiết kiệm, hiệu 

quả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và đây mạnh sản xuất để ứng phó, phòng chống 

với dịch bệnh trong thời gian dài và liên tục. 

- Trường hợp có khu vực bị khoanh vùng cách ly trên địa bàn thì bố trí nhân lực, 

phương tiện để sẵn sàng cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân. 

7. Các doanh nghiệp Công Thương, Nông nghiệp. 

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. 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 kế hoạch đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố ứng phó với dịch bệnh Covid-19. 

Yêu cầu UBND các xã, phường, các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp triển khai 

thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Công Thương; 

- TTTU, TTHĐND Tp (b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị lq;  

-UBND các xã, phường; 

- Các doanh nghiệp;  

- Lưu: VT, KT. 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 Hoàng Trọng Lợi 
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