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Covid-19 

Quáng Tn, ngàj.O-tháng 8 nám 2020 

KIthgri: 
- Các Sâ, Ban ngành, doàn the cap tinh; 

cO/' - UBND các huyn, thj xà, thânh phd; 

\.
i/ Các doanh nghip kinh doanh thuang mai  trên 

dja bàn tinh. 

Hin nay, tInh hInh djch bnh Covid- 19 dang din bin ht si'rc phtc tap, dc 
bit k tr sang ngày 07/8/2020, thông tin tinh Quâng Tr Co 02 trlxng hcip (là bnh 
nhân thfr 749 và 750 cUa rniâc ta) ducnig tinh vâi Covid-19, t?i  các chçi, sieu thj, 
cCra hang trén dja bàn tinh, ngu?ii dan dâ den mua dir trü các mAt hang khau trang, 
thirc phâm, hang hóa tiêu dung thiêt yêu tang hcin nhieu so vâi ngày thung. 

Trtrâc do, ngày 03/8/2020, UBND tinh dä có Thông báo s 102/TB-UBND 
giao Sâ Cong Thtrng xây dirng kê hoch du tri:t hang hOa, bInh on th trung, dam 
báo cung cap dU sO lucmg, chat lucing các loi hang hóa thiêt yêu (krcing thrc, thiic 
pham, thuOc chita bnh, chat dot, xäng dâu...) phc vii cho ngui dan, không de 
xãy ra tInh trng thiêu hang, tang giá trên dja bàn tinh. 

D tip tic gOp phn n djnh cung cu thj tmng trong thai gian djch bnh, 
dam bào quyên 1?i  cüa ngui dan, thijc hin nghiêm các quy djnh cüa pháp lut, 
UBND tinh yêu câu các don v, dja phtwng thrc hin mt so ni dung sau: 

1. UBND các huyn, thj xã, thành ph: 

- Tang cung cong tác tuyên truyn, thông tin kip  thi, chInh xc tInh hInh 
djch bnh dé ngithi dan hiêu ditng, không nên qua lo lang ô t mua sam tich trQ 
hang hóa vâi sO hxcmg lan gay bat On thj tnr&ng, khién cOng tác kiêm soát dch 
bnh them khó khän, ngu&i dan chi nên mua so lucmg dü dung dê dam bão sinh 
hot thiêt yeu cho gia dInh. 

- Chi dao  cac phàng, ban chuyên mon theo dOi sat din bin cung cAu, 
hang hóa, djch vii, nhât là các mt hang thiêt yêu t1i dja bàn quãn l; kiêm tra hoat 
dng kinh doanh t?i  các chç trên dja bàn; chü dng CO phwing an, bin pháp bão 
dam cung trng di nguOn hang, bInh On giá, dáp irng thu can phic vii san xut và 
dai song nhân dan, khOng de xây ra tInh trang thiêu hang, sot giá trén dja bàn; phOi 
hp kiêm tra, kiém soát thj tarang cht ch, xü l' nghiêm cac truang hcrp dâu c, 
gam hang, tang giá dt biên. 

- Khuyn khIch, tao  diu  kiin  cho cäc doanh nghip thuOc  mi thành phn 
kinh té trên dja bàn tham gia san xuât, kinh doanh, khai thác các nguOn hang nhäm 
t?o 1p nguôn cung thrc phâm tuai sOng, an toàn, thirc hin du trir hang hOa bInh 
On thj tru&ng. 
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2. Cic Quãn J th truing tinh: 
- Phi hqp vri Sâ Cong Thucing, Sà Y th tang cu?ing cong tác kim tra, 

kiêm soát thj trueing, barn sat dja bàn, din biên thi trung; Kip th?yi dâu tranh và 
xr l nhiêm các trung hp 1i diing tmnh hInh mon hang giá, hang nhai, hang 
kern chat lix?ng, hang hêt h?n  sir ding, hang không darn bão an toàn thijc phâm 
vâo thi trung dé tiêu thu, nhât là dôi vi các mat  hang  vat  tu y tê, khau trang, 
liiang thirc, thiic phârn, xäng dâu và các mat hang có nhu câu cao trong thai gian 
dich bnh. 

- Phát hin kjp thai dê xtr l các t chrc, cá nhân Co hành vi lçii diing tInh 
hInh khan hiêm hang hóa do djch bnh dê dâu ca, thu gom tIch trir hang hOa gay 
khan hiêm trên thj trir?Yng; các hành vi ban hang khong niêm yet giá va ban hang 
không dung giá niêm yet dê thu li bat chInh, gay bat on thj tnr&ng. 

3. S& Cong Thtro'ng: 
- TiEp tic theo di sat thj truông, nm bt thông tin, nhan djnh sam tlnh hInh 

dê xay dn các phixang an cung rng hang hóa irng phO vâi din biên djch bnh 
theo trng cap d dê huy dng nguôn lirc, triên khai cong tác cung rng, diêu phOi, 
di tr& hang hOa... kjp th?yi dáp ing nhu cau cO sij biên dng m?nh  trong thii gian 
djch bnh. 

- Chi do phOng chuyên mon phi hcip chat chë vâi dAu mi t?i  các huyn, 
thj xà, thành phô vâ các dan vj san xuât kinh doanh trên dja bàn näm chat  tInh hmnh 
hang hóa, giá cã dê kjp th&i chi dao  các dan vj bô sung ngay hang hóa tai  các diem 
ban hang dang thiêu hoac  yêu câu các doanh nghip khác to chirc ban hang k 
dng dê kjp thii cung cap dü hang hóa phvc vii nhân dan. 

- Khn trucing phi hcip vói Sâ Tài chInh rà soát phuang an dr tr hang hOa, 
sóm trInh UBND tinh bô trI kinh phi thirc hin dr trfr hang hóa phic vii cong tác 
binh on thj tru?Yng trong thai gian djch bnh Covid-19. 

4. Các doanh nghip kinh doanh thu'orng mi trên dja bàn tinh: 
- ChO dng dy manhkhai  thác, d1r trU lixçin hang hOa tang them, dac  bit là 

hang hóa thiêt yéu nhu: khâu trang, nuàc sat khuân, gao, dâu an, thjt gia suc, gia 
cam, tthng, thirc phâm cOng ngh chê biên (mS' gOi, sea, bánh...). 

- Lânh dao  doanh nghip giám sat chat chê vic ban hang trong h thng 
phan phôi nhärn ngän than  tInh trang các di 1 gäm hang, nãng giá hoac  dAu ca 
tang giá gay "sot" hang và cO phuong an diëu tiêt nguOn hang dam báo phân b dü 
cung 1rng cho trng dai  1 phân phôi vã trng ngixai dan mua hang. 

UBND tinh yêu cu các dan vj, dja phuang khAn tnrang trin khai thrc hin 
các nOi  dung trén. Trong qua trInh thirc hin, néu có khO khän, vthng mac, kip thai 
phán ánh ye S& Cong Thuang tong hp, báo cao UBND tinh xem xét, chi dao./- 

Noi nI:mn: 
- Nhu trên; 
- 1TU, TI' HDND (b/c); 
- CT, các PCI UBND tinh; 
- CVP, Các PVP UBND tinh; 
- LLru: VI, VX., TMD. 
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