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KẾ HOẠCH 

Đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch bệnh viêm  

đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn Phòng Chính phủ; Chỉ thị 

số 04/CT-BCT ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 11/3/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương và Thông báo số 1103-TB/TU ngày 15/3/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa 

thiết yếu khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 xảy ra trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh  như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường phục vụ nhu 

cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

vi rút Covid -19 gây ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Các doanh nghiệp chủ động đảm bảo dự trữ, cung ứng hàng hóa đủ số 

lượng, chất lượng theo yêu cầu.  

- Khi xẩy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid -19 gây ra 

theo từng cấp độ, các cơ quan chức năng, địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, 

chỉ đạo, điều phối cung ứng hàng hóa theo Kế hoạch này để đảm bảo phục vụ 

nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân. 

II. CÁC CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH  

Trên cơ sở đánh giá dân số, nhu cầu tiêu dùng, thói quen mua sắm, đặc 

điểm hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng 

hàng hóa thiết yếu theo 05 cấp độ của dịch bệnh Covid-19 được Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona 

(Covid-19) phân loại tại Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 12/03/2020: 

1. Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh xác định. 

2. Cấp độ 2: Có ca bệnh xác định xâm nhập vào địa bàn tỉnh. 

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn tỉnh (dưới 20 

trường hợp mắc bệnh). 
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4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan từ 20 đến 100 trường hợp trên địa bàn tỉnh. 

5. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan trên 100 trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh. 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối với cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh 

* Nhận định tình hình: thị trường hàng hóa của tỉnh không bị tác động 

nhiều do dịch bệnh. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, 

thương mại hoạt động bình thường. Một số bộ phận nhỏ người dân có tâm lý 

hoang mang sẽ mua hàng hóa dự trữ gây hiện tượng thiếu hàng cục bộ tại một số 

điểm bán hàng. 

* Nhiệm vụ cụ thể: 

- Sở Công Thương:  

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát các đơn vị kinh doanh, mua bán mặt hàng 

khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn … trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình, khả 

năng cân đối, đáp ứng nguồn hàng, kiểm soát tốt hiện tượng găm hàng, tăng giá; 

cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí, 

truyền thanh, truyền hình các địa chỉ bình ổn giá, đảm bảo chất lượng đối với các 

loại mặt hàng này. 

+ Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên theo dõi, 

nắm bắt tình hình diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn 

tỉnh; triển khai các giải pháp tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản cho nhân dân trên 

địa bàn tỉnh. 

+ Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổ chức khảo sát, lập danh sách các 

doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá và phương án hỗ trợ đối với các 

doanh nghiệp  trình UBND tỉnh trước ngày 10/4/2020. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng thời tiết thuận lợi, tăng cường 

hoạt động sản xuất nông sản, chăn nuôi gia súc gia cầm.  

+ Thường xuyên cung cấp số liệu thực tế về tình hình sản xuất nông sản 

của nhân dân trên địa bàn cho Sở Công Thương để tổng hợp tính toán nhu cầu 

huy động khi cần thiết. 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh: chỉ đạo các đội QLTT tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng giả, 

hàng kém chất lượng; găm hàng, tăng giá; tung tin thất thiệt để tăng giá trục lợi, 

bán 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. 

- Ngân hàng nhà nước tỉnh: chỉ đạo các Ngân hàng thương mại hướng dẫn, 

hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu tiếp cận được nguồn 

vốn vay với lãi suất ưu đãi nhằm dự trữ nguồn hàng hóa bình ổn thị trường do 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vi rút Covid-19 gây ra. 
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- UBND các huyện, thành phố, thị xã:   

+ Tổ chức làm việc với các Ban quản lý chợ, Doanh nghiệp, Hợp tác xã 

kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn về công tác phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19; nắm bắt diễn biến giá cả thị trường, 

nhu cầu tiêu dùng, nguồn cung hàng hóa tại các doanh nghiệp đầu mối và các 

chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng tiện ích, cửa hàng tạp 

hóa… trên địa bàn; cử cán bộ đầu mối theo dõi, định kỳ báo cáo về Sở Công 

Thương trước 16h00 thứ 5 hàng tuần; trong trường hợp có sự biến động đột biến 

về giá cả, nguồn hàng kịp thời báo cáo về Sở Công Thương và UBND tỉnh đề 

xuất phương án xử lý.  

+ Xây dựng phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân trên địa 

bàn theo phương châm 4 tại chỗ, điều phối cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân 

tại các khu vực cách ly. 

2. Đối với cấp độ 2: Có ca bệnh xác định xâm nhập vào địa bàn tỉnh. 

* Nhận định tình hình: Hà Tĩnh có trường hợp mắc bệnh Covid - 19; tư 

tưởng người dân hoang mang; các biện pháp phòng ngừa, khoanh vùng, cách ly 

được thực hiện ở mức cao sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại. 

* Nhiệm vụ cụ thể: 

- Sở Công Thương: tiếp tục cử cán bộ thường xuyên nắm tình hình giá cả 

thị trường, cung cầu các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu các nhu yếu phẩm 

của người dân đặc biệt tại các khu vực cách ly; tổng hợp, báo cáo Bộ Công 

Thương và UBND tỉnh trước 16h00 hằng ngày. 

- Sở Y tế: phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo danh 

sách các vùng dịch và địa bàn cách ly, nhu cầu các nhu yếu phẩm tại các vùng 

cách ly gửi về Sở Công Thương. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì phối hợp với các đơn vị 

liên quan nắm bắt tình hình sản xuất nông sản, chăn nuôi của nhân dân; vận động 

nhân dân và các cơ sở chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp duy trì sản xuất, chăn 

nuôi đủ nguồn lương thực, thực phẩm cung ứng tại chỗ và cung cấp ra thị trường 

khi cần thiết. 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh: tăng cường chỉ đạo các đội QLTT kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng giả, 

hàng kém chất lượng; găm hàng, tăng giá; tung tin thất thiệt để tăng giá trục lợi, 

bán 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. Thực 

hiện các giải pháp hạn chế cung ứng hàng hóa thiết yếu ra địa bàn ngoại tỉnh. 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã:  

+ Tiếp tục nắm bắt diễn biến giá cả thị trường, nhu cầu tiêu dùng, nguồn 

cung hàng hóa trên địa bàn; báo cáo về Sở Công Thương trước 15h00 hàng ngày.  
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+ Chủ động triển khai phương án phương án cung ứng hàng hóa cho người 

dân trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, điều phối cung ứng hàng hóa phục 

vụ nhân dân tại các vùng dịch và địa bàn cách ly. 

3. Đối với cấp độ 3,4: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn 

tỉnh (dưới 100 trường hợp mắc bệnh). 

* Nhận định tình hình: tư tưởng nhân dân rất hoang mang; các biện pháp 

cấm đi lại cục bộ sẽ được áp dụng; các hoạt động sản xuất, thương mại tại một số 

địa phương trong tỉnh sẽ tạm dừng hoạt động (một số chợ, cửa hàng thương mại, 

một số cơ sở sản xuất…), đời sống nhân dân có nhiều biến động; lương thực, 

thực phẩm và các nhu yếu phẩm sẽ khan hiếm cục bộ do dừng hoạt động thương 

mại, giá các mặt hàng này dự kiến sẽ tăng đột biến. 

* Nhiệm vụ cụ thể: 

- Sở Công Thương:  

+ Thông qua việc nắm bắt thông tin hàng ngày và báo cáo của các doanh 

nghiệp kinh doanh thương mại, xác định vị trí có hiện tượng thiếu hàng, khả năng 

cung ứng của các đơn vị, nhóm hàng có sức mua tăng cao; hướng dẫn phối hợp 

với UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các biện pháp điều tiết trong 

trường hợp xảy ra thiếu hụt nguồn cung ứng các mặt hàng thiếu yếu. 

+ Đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh giám sát 

chặt chẽ việc bán hàng trong hệ thống phân phối, bán lẻ nhằm ngăn chặn tình 

trạng găm hàng, nâng giá, đầu cơ tăng giá và có phương án điều tiết nguồn hàng 

đủ cung ứng phục vụ cho người dân. 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh: tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường tổ 

chức kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến. 

Thực hiện các giải pháp hạn chế đưa hàng hóa thiết yếu ra ngoại tỉnh. 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã: chủ động thực hiện phương án điều 

tiết hàng hóa đối với các mặt hàng thiết yếu. 

+ Trường hợp nguồn cung tại chỗ vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của người dân: 

tăng cường, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá hoặc đầu cơ tăng giá gây 

“sốt” hàng. 

+ Trường hợp xảy ra hiện tượng thiếu hàng tại một số điểm bán: xác định 

ngay địa điểm xảy ra thiếu hàng, chủ động điều phối nguồn cung ứng tại chỗ bù 

đắp lượng hàng thiếu. Trường hợp không có đủ hàng điều tiết tại địa phương đề 

nghị báo cáo với Sở Công Thương để có phương án chỉ đạo các đơn vị phân phối 

khác hỗ trợ, phối hợp đưa hàng đến khu vực thiếu hàng. 

- Các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn 

tỉnh: phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan chỉ đạo các 

đại lý, nhà phân phối tuân thủ giá bán bình ổn, tránh hiện tượng găm hàng, nâng 

giá hoặc đầu cơ tăng giá; điều tiết nguồn hàng đảm bảo nhu cầu của từng đại lý 

và người mua hàng. 
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4. Đối với cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan trên 100 trường hợp mắc trên 

địa bàn tỉnh 

* Nhận định tình hình: Tư tưởng nhân dân vô cùng hoang mang; đời sống 

nhân dân có nhiều biến động; lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm sẽ 

khan hiếm do dừng hoạt động thương mại, sản xuất đình trệ, giá các mặt hàng 

này dự kiến sẽ tăng đột biến.  

* Nhiệm vụ cụ thể: 

- Sở Công Thương:  

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối không găm hàng, tổ chức điều tiết 

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

dùng  mua hàng đủ dùng, không gom hàng để chia sẻ cho mọi người. Đồng thời 

có phương án kết nối ngay với các đơn vị phân phối để điều động hàng đến các vị 

trí thiếu và liên hệ ngay với ngành Công Thương các tỉnh khác có nguồn cung 

mặt hàng đang thiếu để được hỗ trợ. 

+ Tham mưu UBND tỉnh phương án trưng thu, trưng mua hàng hóa thiết 

yếu tại các doanh nghiệp tham gia dự trữ để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh: chỉ đạo các đội quản lý thị trường tổ chức 

kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến. Thực 

hiện các giải pháp cấm đưa hàng hóa thiết yếu ra ngoại tỉnh. 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã: thực hiện tốt đảm bảo cung ứng hàng 

hóa cho người dân trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ; nắm bắt thông tin 

khu vực bị cách ly, cô lập;số lượng người, nhu cầu cần phục vụ mặt hàng thiết 

yếu, các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao, điều động nhân lực và phương tiện 

phối hợp với doanh nghiệp để tiếp nhận và cung ứng hàng cho người dân. 

5. Phương án hỗ trợ dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu 

5.1. Hỗ trợ dự trữ các mặt hàng thiết yếu 

 - Xác định mặt hàng: Gạo tẻ, thịt lợn, thịt gà, trứng, rau củ, mỳ tôm, muối 

ăn, dầu ăn, nước đóng chai, khẩu trang kháng khuẩn, nước sát khuẩn, giấy vệ 

sinh.  

- Cách thức xây dựng: trên cơ sở nhu cầu tiêu dùng từ 10% đến 30% số dân 

trên địa bàn tỉnh (1,3 triệu người) và tình hình dịch bệnh Covid-19  xảy ra ở cấp 

độ 5. 

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/04/2020 đến 01/6/2020 (02 tháng) 

- Mức hỗ trợ lãi suất dự tính = Tổng giá trị dự trữ × thời gian dự trữ 

(tháng)×lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh (tính theo tháng), cụ thể: 

182.374.400.000 đồng × 02 tháng × 0,75%/tháng =2.735.616.000 đồng. 

5.2. Hỗ trợ vận chuyển: dự kiến 2.000.000 đồng/lượt vận chuyển × 100 

lượt vận chuyển=200.000.000 đồng  
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Tổng mức dự kiến hỗ trợ: 2.735.616.000 + 200.000.000 = 2.935.616.000 đồng 

( Hai tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu sáu trăm mười sáu nghìn đồng) 

(Chi biết có bảng biểu đính kèm) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Cục Quản lý 

thị trường tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị 

xã: chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; giao Sở 

Công Thương là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện, đề 

xuất UBND tỉnh xử lý những khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thanh, truyền hình đưa tin 

về chương trình, nội dung liên quan đến Kế hoạch này; thông tin về các điểm bán 

các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn bình ổn giá, đảm bảo chất lượng 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Phối hợp với các sở, ngành cập nhật, công khai danh sách các tổ chức, cá 

nhân sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định pháp luật về giá trên phương tiện 

thông tin đại chúng; kiểm soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị 

trường. 

3. Sở Tài chính 

- Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, các đơn liên quan và UBND các  

huyện, thành phố, thị xã thường xuyên khảo sát, theo dõi, nắm bắt tình hình giá 

cả thị trường để làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế 

lạm phát; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về quản lý giá trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch 

vụ tiêu dùng thiết yếu, bình ổn thị trường … 

- Phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Chương trình bình ổn 

giá đối với các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn. 

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh khác 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc, các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các 

nội dung tại Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả. 

5. Trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường 

- Chủ động ký hợp đồng hàng hóa với nhà cung cấp, để kịp thời đảm bảo 

dự trữ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân khi dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do vi rút Covid -19 gây ra. 

- Đảm bảo số lượng, chất lượng hàng hóa; chấp hành nghiêm việc đăng ký 

giá, kê khai giá đối với các mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê 

khai giá. 
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- Chấp hành sự chỉ đạo, điều động cung ứng hàng hóa của Sở Công 

Thương, UBND các huyện, thành phố, thị xã tương ứng với các cấp độ diễn biến 

của dịch trên địa bàn tỉnh. 

- Định kỳ thứ 5 hàng tuần, có báo cáo về mức dự trữ hàng hóa thiết yếu và 

nêu những khó khăn, đề xuất về Sở Công Thương để kịp thời báo cáo về UBND 

tỉnh có phương án chỉ đạo. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dich bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid -19 xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã và các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường nghiêm túc, khẩn 

trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo, tham mưu 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Công Thương; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh VP, các Phó VP;  

- Lưu: VT, KT2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Dương Tất Thắng 
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