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 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do vi rút Covid 19 xẩy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Kế hoạch số 

110/KH-UBND ngày 28/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ 

thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt 

triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Sở Công 

Thương thống nhất, hướng dẫn một số nội dung như sau: 

1. Danh mục các mặt hàng thiết yếu bao gồm: lương thực, thực phẩm (gạo 

tẻ, gạo nếp, vừng, đậu; bột, tinh bột; thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và sản 

phẩm thủy sản; rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả; trứng và các sản phẩm từ 

trứng; bánh; muối; bột nêm; gia vị; nước mắm; đường; dầu thực vật; sữa chế 

biến và một số mặt hàng lương thực, thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

thiết yếu hàng ngày của người dân; nước uống đóng chai); thiết bị y tế; thuốc 

chữa bệnh; khẩu trang; sản phẩm dùng để tẩy rửa, tắm giặt, gội; nước kháng 

khuẩn, giấy vệ sinh; xăng dầu, gas. 

2. Về đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã: 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 74/KH-SCT ngày 20/3/2020 của Sở 

Công Thương về ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút corona (Covid-19) gây ra. 

- Căn cứ vào 5 cấp độ dịch bệnh theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 

27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện theo từng cấp độ: 

+ Xây dựng và triển khai 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. 
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+ Nắm bắt diễn biến giá cả thị trường, nhu cầu tiêu dùng, nguồn cung 

hàng hóa, cập nhật báo cáo theo quy định. 

+ Nắm bắt thông tin khu vực cách ly, nhu cầu, số lượng 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 hóa cho người dân. 

3. Về quản lý, duy trì hoạt động chợ 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Ban quản 

lý chợ, Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh khai thác chợ có phương án duy 

trì hoạt động của chợ theo nguyên tắc dừng kinh doanh các mặt hàng không thiết 

yếu, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong quá trình giao dịch. 

Sở Công Thương hướng dẫn một số nội dung của Kế hoạch 109/KH-

UBND ngày 27/3/2020 và Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 28/3/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc, đề 

nghị các địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để xem xét 

xử lý./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ban chỉ đạo PC COVID-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị; 

- Lưu: VT, KHTCTH. 
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