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      Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

 - Công ty Điện lực tỉnh, Các Hợp tác xã dịch vụ điện; 

 - Các Ban quản lý, doanh nghiệp quản lý, kinh doanh,  

    khai thác chợ trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn. 

 

Thực hiện Công điện 526/CĐ-BCT ngày 28/01/2021 của Bộ Công Thương 

về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa 

phương để ứng phó, phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 04-CV/BCĐ ngày 

28/01/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh về việc 

thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến 

mới; Sở Công Thương đề nghị các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp, 

thực hiện một số nội dung 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 theo dõi 

sát diễn biến thị trường, thường xuyên nắm bắt tình hình giá cả, nguồn cung hàng 

hóa trên địa bàn; cung cấp thông tin, giá cả thị trường đối với các mặt hàng tiêu 

dùng thiết yếu tại địa phương, nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu cần hỗ trợ… về Sở 

Công Thương để kịp thời điều hành khi cần thiết hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý 

trong trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất/các Ban quản lý, tổ quản lý chợ 

trên địa bàn duy trì sản xuất, kinh doanh, duy trì các hoạt động thương mại ổn 

định, bình thường với điều kiện chống dịch trong diễn biến mới. 

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 1113 /SCT-QLTM7 của Sở Công Thương 

ngày 29/7/2020 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở kinh doanh thương 

mại. 

- Chỉ đạo các đơn vị sản xuất nông nghiệp/sản xuất công nghiệp tăng cường 

sản xuất, đảm bảo cung ứng sản phẩm hàng hóa thiết yếu đủ cho tiêu dùng tại chỗ 

và cung ứng cho các địa phương khác có nhu cầu cao hơn; rà soát, lập danh sách 

các khu vực bị cách ly, số lượng người, nhu cầu cần phục vụ các mặt hàng thiết 
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yếu, các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao gửi về Sở Công Thương để cùng phối 

hợp triển khai việc cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân. 

Nắm chắc về nguồn cung hàng hóa của các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn. 

- Phối hợp với các lực lượng năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm soát 

về giá cả hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ phòng chống 

dịch, chống đầu cơ, tung tin thất thiệt, lũng đoạn thị trường để tăng giá đột biến.  

        2. Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các HTX dịch vụ điện 

Triển khai thực tốt Kế hoạch đảm bảo cung cấp điện năm 2021; chủ động 

phương án cung cấp điện, đảm bảo ưu tiên đủ nguồn điện cho các cơ sở y tế, các 

khu cách ly tập trung của tỉnh. 

3. Các Ban quản lý, tổ chức, doanh nghiệp quản lý, kinh doanh chợ, kinh 

doanh thương mại, siêu thị, Trung tâm thương mại thực hiện các yêu cầu theo quy 

định tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia về phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID”, vừa đảm bảo dự trữ hàng hóa đáp 

ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân trong phòng chống dịch và trong dịp Tết nguyên 

đán Tân Sửu. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị doanh nghiệp phối hợp, triển khai              

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                             
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường  

  hô hấp cấp chủng mới của vi rút corona (Covid-19) (b/c); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị; 

- Lưu: VT, QLTM. 
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