
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  778 /UBND-KTHT 

V/v tiếp tục 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 Covid-19. 

Chi Lăng, ngày  12 tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Đội Quản lý thị trường số 4;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các  Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

 

 Thực hiện Công văn số 584/SCT-QLTM ngày 06/5/2021 của sở Công 

thương tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục 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 

Covid-19. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, để 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, nhà hàng, các cơ sở 

sản xuất kinh doanh và đảm bảo công tác cung ứng các mặt hàng nhu yếu phẩm 

cho người dân. UBND huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai 

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

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 04, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý 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; xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình 

hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận 

chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng là hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực 

phẩm, xăng dầu và các mặt hàng có nhu cầu cao trong thời gian dịch bệnh.  

- 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.  

2. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn 

phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch Covid-19 và Bộ Y tế, đặc biệt là yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch. Siết 

chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các chợ, các cơ sở sản xuất 

kinh doanh... trên địa bàn quản lý. 
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- Chỉ đạo các Ban quản lý, Tổ quản lý chợ, Hợp tác xã quản lý chợ khẩn 

trương tổ chức công tác tuyên truyền, thông tin về các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức khác nhau như qua hệ thống loa phát thanh; 

xe tuyên truyền lưu động tại các chợ, nhất là trong các ngày chợ phiên và vào 

các thời điểm tập trung đông người. Bố trí lực lượng kiểm tra, triển khai thực 

hiện tốt thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập 

– Khai báo y tế”. Khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, đến các địa 

điểm kinh doanh hàng hóa thiết yếu phải được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu 

trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét. 

- Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; 

trường hợp tổ chức phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm 

các biện pháp dự phòng theo đúng quy định, đặc biệt phải đeo khẩu trang khi đi 

ra ngoài và tại nơi công cộng. 

- Chủ động rà soát kế hoạch xây dựng 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 để phù 

hợp với tình hình thực tế; có phương án tổ chức các điểm bán hàng mới trong 

trường hợp cần thiết (các điểm bán hàng tạm thời, lưu động, dã chiến...) bảo 

đảm cung ứng thường xuyên, liên tục nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân để 

giảm mật độ người dân tập trung đến mua sắm tại các cơ sở kinh doanh trong 

cùng một thời điểm.  

- Tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn về nhu cầu tiêu dùng hợp lý và 

khả năng đáp ứng bình thường đối với các mặt hàng thiết yếu của các doanh 

nghiệp cung ứng đầu mối và hàng hóa là lương thực, thực phẩm, rau quả được tổ 

chức sản xuất tại địa phương. Không mua tích trữ hàng hóa với số lượng lớn gây 

mất cân đối trong quan hệ cung cầu và tạo sự khan hiếm không thực chất, gây 

náo loạn thị trường, giá cả hàng hóa. 

3. Các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

 3.1. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19 

- Người đứng đầu các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có 

trách nhiệm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các hình thức phòng, chống dịch 

bệnh đến người lao động trong đơn vị. Cung cấp các đồ  bảo hộ cần thiết cho 

người lao động, nhất là việc trang bị khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn  và 

yêu cầu người lao động phải nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng 

cách cần thiết... trong quá trình lao động sản xuất nhằm giảm thiểu nguy cơ 

lây nhiễm và các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện 

các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG 

ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc 

“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung 

tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” và Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 
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ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc 

ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-

19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”. Thực hiện nghiêm yêu cầu 

5K trong phòng, chống dịch như khuyến cáo của Bộ Y tế “Khẩu trang –Khử 

khuẩn –Khoảng cách –Không tụ tập –Khai báo y tế”. 

- Tổ chức đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các lối 

ra vào và tại các vị trí thuận tiện khác, bố trí xà phòng tại các khu vệ sinh; bố trí 

đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện 

thu gom, xử lý. Bố trí biển chỉ dẫn trong khu vực kinh doanh để tổ chức đi một 

chiều vào, một chiều ra cho khách hàng; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người 

với người trong quá trình lựa chọn hàng hóa và thanh toán. Điều chỉnh thời gian 

mở cửa, bổ sung nhân viên thu ngân, điểm thanh toán để giảm tải số người tập 

trung đông tại một thời điểm và tránh ùn tắc trong thanh toán. 

- Yêu cầu nhân viên thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng 

khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh. Đồng thời, thực hiện vệ 

sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường đối 

với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, các đồ vật, sàn nhà, 

khu vệ sinh tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 

trường, phòng cháy chữa cháy… 

3.2. Trong việc cung ứng hàng hóa  

 - Chủ động tăng lượng hàng dự trữ, đảm bảo nguồn cung đối với các mặt 

hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người dân trước tình 

hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp. 

- Tổ chức các điểm bán hàng mới (các điểm bán hàng tạm thời, lưu động, dã 

chiến…) để bảo đảm cung ứng bán hàng thuộc hệ thống của các doanh nghiệp 

phân phối hàng nhu yếu phẩm trên địa bàn bị đóng cửa vì các lý do dịch bệnh. Các 

doanh nghiệp chủ động đăng ký danh sách các xe vận tải cung ứng hàng hóa đến 

UBND huyện để cho phép lưu thông đến các điểm bán hàng. 

 - Tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh xuyên suốt, liên tục; có kế 

hoạch điều tiết, luân chuyển hàng hóa kịp thời tại các điểm bán để phục vụ nhân 

dân; trong trường hợp cần thiết xây dựng phương án điều tiết lượng hàng hóa 

bán ra đối với từng người để đảm bảo phục vụ được nhiều người tiêu dùng nhất, 

không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá tại các điểm bán. 

- Triển khai mở rộng hình thức đăng ký mua hàng qua hệ thống trực tuyến 

(online), bán hàng qua điện thoại và giao hàng tận nhà, góp phần hỗ trợ người dân 

thuận tiện trong nhu cầu mua sắm. 

- Sẵn sàng phối hợp với Sở Công thương, UBND huyện điều tiết nguồn 

hàng, tổ chức cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn khi có 

yêu cầu. 
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UBND huyện Chi Lăng yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị 

trấn; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU, TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KTHT (HTN). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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