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Hà Tĩnh, ngày       tháng 3 năm 2020
 

 

Kính gửi:        

-  UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại; tổ chức, 

doanh nghiệp quản lý, kinh doanh khai thác chợ, siêu thị, 

trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công điện số 2087-CĐ/TU ngày 08/3/2020 của Tỉnh ủy Hà 

Tĩnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình 

mới, Công văn số 1355/UBND-VX1 ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Công điện số 2087-CĐ/TU ngày 08/3/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thông báo số 61/TB-UBND ngày 09/3/2020 về Kết luận 

của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19), Sở Công 

Thương đề nghị các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp khẩn trương triển khai 

các nhiệm vụ sau: 

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã:  

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị và kinh tế phối 

hợp với các phòng ban liên quan thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu, 

giá cả hàng hóa trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu đảm bảo cung cấp 

đủ hàng hóa cho người dân trên địa bàn. Khi xẩy ra tình trạng khan hiếm hàng 

hóa, găm hàng, tăng giá đột biến tại địa phương đề nghị báo cáo kịp thời về Sở 

Công Thương để có phương án xử lý; cung cấp số liệu dự trữ các mặt hàng thiết 

yếu (gạo, thực phẩm tươi sống, dầu ăn, mỳ ăn liền…) và danh sách các doanh 

nghiệp, cửa hàng cung ứng trên địa bàn gửi về Sở Công Thương trước ngày 

17/03/2020. 

 - Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

thị trường hàng hóa trên địa bàn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi 

đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các khuyến cáo của ngành Y 

tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để người dân thực hiện tốt, không nên 
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quá hoang mang, lo lắng, ồ ạt mua hàng hóa dự trữ với số lượng lớn mà người 

dân chỉ nên mua lượng đủ dùng, đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phun 

thuốc tiêu độc khử trùng tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn 

nhằm chủ động phòng chống dịch Covid-19. 

2. Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại; tổ chức, doanh nghiệp quản 

lý, kinh doanh khai thác chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh: 

Có phương án điều tiết nguồn hàng, đảm bảo cung cấp đủ nguồn hàng, 

đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu cho người dân và chấp hành nghiêm quy định 

về niêm yết giá, không tăng giá các mặt hàng thiết yếu. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

 

Võ Tá Nghĩa 
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