
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-TH5 

V/v bảo đảm cân đối cung cầu, bình 

ổn thị trường; chống các hành vi 

gian lận thương mại trong tình hình 

dịch Covid -19  

 

     Hà Tĩnh, ngày        tháng 6 năm 2021
 

       

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường 

hàng hóa; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và các hành vi vi phạm pháp luật 

trong hoạt động thương mại trong điều kiện phòng chống dịch covid; Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về thị trường, triển khai các phương án, kế hoạch xử lý các biến động bất 

thường của thị trường và nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:  

1. Sở Công Thương: 

- Thường xuyên theo dõi nắm sát diễn biến tình hình cung cầu, giá cả thị 

trường; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, phối hợp với các doanh nghiệp 

triển khai thực hiện kế hoạch, kịch bản đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu 

phục vụ đời sống dân sinh theo từng cấp độ, diễn biến của dịch bệnh và cho các 

khu vực phải thực hiện cách ly. 

- Thực hiện điều phối hàng hóa tới nơi thiếu nguồn cung hoặc trong 

trường hợp cấp thiết kịp thời  tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành Lệnh huy 

động hàng hóa từ các doanh nghiệp được giao dự trữ phục vụ chống dịch đối với 

các hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng chống dịch (5K) của Bộ Y tế tại các chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu… 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Theo dõi sát tình hình sản xuất, đánh giá nguồn cung các loại hàng hóa 

lương thực, thực phẩm cho thị trường; chủ động phối hợp với Sở Công Thương 

đề xuất phương án đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng lương 

thực, thực phẩm thiết yếu. 

- Cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất các mặt hàng lương 

thực, thực phẩm thiết yếu gửi Sở Công Thương, UBND huyện, thành phố, thị xã 

(nhất là khu vực thành phố, khu vực bị cách ly) để chủ động trong công tác cung 

ứng hàng hóa. 
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3. Sở Giao thông Vận tải: 

- Thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản số 3298/UBND-VX1 ngày 

30/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 

19 trong vận chuyển hàng hóa. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Công Thương, Công an tỉnh và các 

cơ quan liên quan kịp thời ban hành Hướng dẫn hoạt động vận tải trong thời 

gian dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong địa bàn cách ly xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg, đảm bảo các phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu 

tiêu dùng và sản xuất của nhân dân được lưu thông thông suốt theo đúng tinh 

thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020; Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng 

Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Y tế trong vận chuyển hàng hóa và các văn bản 

chỉ đạo của tỉnh - ban hành trong sáng ngày 09/6/2021. 

4. Cục Quản lý thị trường:  

Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm pháp luật về giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái 

pháp luật, lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính; các hành vi kinh doanh hàng 

hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực 

phẩm, an toàn dịch bệnh và các hành vi gian lận thương mại khác; trong đó chú 

trọng các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế, các 

sản phẩm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, các mặt hàng thực phẩm 

tươi sống. Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã trong 

công tác kiểm soát thị trường. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền 

hình tỉnh và các cơ quan truyền thông: 

- Thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá cả, các chính sách bình 

ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm của Nhà nước; thông tin về các điểm 

bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân địa phương; đẩy mạnh 

thông tin, giới thiệu quảng bá các nông sản của Hà Tĩnh, đặc biệt là các sản 

phẩm sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng;  

- Kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị 

trường. 

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

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, thường xuyên nắm bắt tình hình giá 

cả, nguồn cung hàng hóa; triển khai thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo 

cung ứng hàng hóa trên địa bàn, không để xảy ra khan hiếm theo các kịch bản 

diễn biến tình dịch trên địa bàn quản lý; có phương án phối hợp hỗ trợ cung ứng 

hóa cho các địa phương khác khi cần thiết.  

Đối với UBND thành phố Hà Tĩnh (địa phương ở vùng dịch): Yêu cầu 

triển khai biện pháp hỗ trợ nhu cầu nhu yếu phẩm cho người dân ở các khu bị 

cách ly, phong tỏa và phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm soát, 

ổn định thị trường hàng hóa thiết yếu. 
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-  Chỉ đạo các lực lượng chức năng, các trạm, chốt kiểm soát dịch bệnh 

của địa phương tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển nông sản, nhu yếu 

phẩm phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân lưu thông trên địa bàn và ra 

ngoại tỉnh đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh theo quy định.  

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường đối với lĩnh vực giá, 

xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn. 

- Chỉ đạo việc phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất công nghiệp (khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, đơn vị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp…); các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ theo đúng quy định.8. Các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

- Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng 

chống dịch covid-19 trong sản xuất, kinh doanh. 

- Chủ động đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân, tổ chức tốt lưu 

thông hàng hóa nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời và đầy đủ nguồn hàng cho thị 

trường; tuyệt đối không được thực hiện các hành vi đầu cơ găm hàng, ép giá, 

tung tin thất thiệt để tăng giá trục lợi, kinh doanh các 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 trong phòng, chống dịch.  

7. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 

Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác phối hợp với các Sở, 

ngành chức năng, UBND các huyện thực hiện đảm bảo cân đối cung cầu, bình 

ổn thị trường; chống các hành vi gian lận thương mại trong tình hình chống dịch 

Covid -19, cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, góp phần thực hiện mục 

tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế và đảm bảo ổn định đời 

sống nhân dân. 

 Yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền, 

tham mưu đề xuất phương án xử lý, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

        
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ; 

- Chánh Văn phòng; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Thường vụ cấp uỷ cấp huyện; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH5.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

Nguyễn Hồng Lĩnh 
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