
 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của ngành Công 

Thương. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu 

các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm 

vụ sau: 

1. Các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố, Báo Lạng 

Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức khác nhau về tình hình dịch bệnh Covid-19, về tình 

hình cung cầu hàng hóa và biện pháp phòng ngừa để tránh gây hoang mang 

trong dư luận xã hội. Trên cơ sở cam kết và thực tế thực hiện dự trữ, cung ứng, 

luân chuyển bình thường đối với các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu của hệ 

thống doanh nghiệp và các cơ sở đại lý, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh để 

tuyên truyền, thông tin tới nhân dân về công tác chủ động phòng chống dịch 

Covid-19 và khả năng cung ứng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, tránh tiếp cận 

với các nguồn thông tin không chính thống lan truyền trong dân cư và mạng xã 

hội về mất cân đối quan hệ cung cầu, giá cả hàng hóa thị trường, tạo tâm lý 

hoang mang trong tiêu dùng, đấu tranh chống các hiện tượng đầu cơ, tích trữ, 

găm hàng hóa tạo khan hiếm giả tạo, tăng giá hàng hóa bất hợp pháp, tập trung 

mua hàng hóa tích trữ không cần thiết, gây hỗn loạn thị trường,.... góp phần đảm 

bảo quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường. 

2. Cục Quản lý thị trường 

a) Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường quản lý tốt địa bàn, tăng cường 

tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thương mại, xử 

lý nghiêm, kịp thời hành vi lợi dụng tình hình để thu mua gom hàng đầu cơ hoặc 

lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với các hàng hóa 

thiết yếu; yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện ký cam kết 

không tăng giá, bán hàng hóa đúng giá niêm yết, bảo đảm ổn định thị trường. 
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Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống 

cửa hàng bán lẻ hàng tiêu dùng, cửa hàng tạp hóa và các chợ trên địa bàn. Kịp 

thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan 

hiếm hàng hóa do dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển 

hàng giả, hàng kém chất lượng là hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, 

xăng dầu và các mặt hàng có nhu cầu cao trong thời gian dịch bệnh. 

b) Chủ động nắm bắt thông tin về quan hệ cung cầu, giá cả hàng hóa tiêu 

dùng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân để báo cáo, cung cấp thông tin 

cho cơ quan quản lý có thẩm quyền để kịp thời có các giải pháp tổ chức nguồn 

hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên từng địa bàn. 

3. Sở Công Thương  

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện và 

thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị 

trường, cập nhật, nắm bắt tình hình cung ứng các hàng hóa thiết yếu và hàng hóa 

phòng, chống dịch bệnh để có phương án điều tiết cung cầu, kịp thời có biện 

pháp điều hành hoặc có kiến nghị, đề xuất hợp lý nhằm bình ổn thị trường. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, hệ thống doanh nghiệp, 

thương nhân tăng cường các hoạt động kết nối cung - cầu để đảm bảo các hệ 

thống phân phối lớn ổn định ở mức tốt nhất có thể theo tình hình thực tiễn cụ thể 

đối với nguồn cung các mặt hàng thiết yếu đáp ứng tốt nhu cầu tăng cao của 

người dân trong giai đoạn dịch bệnh. 

c) Phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các cơ quan có liên quan tăng 

cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi lợi dụng 

tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua gom hàng hóa hoặc lợi 

dụng dịch bệnh để tăng giá đột biến khi thị trường có biến động về cung cầu, giá 

cả hàng hóa do dịch Covid-19. 

d) Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế trên địa bàn tham gia sản xuất, kinh doanh, khai thác các nguồn 

hàng nhằm tạo lập nguồn cung thực phẩm tươi sống, an toàn, thực hiện dự trữ 

hàng hóa bình ổn thị trường.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông  

Tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường 

truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh, tình hình cung cầu hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh và biện pháp phòng ngừa để tránh gây hoang mang trong dư 

luận xã hội; phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm luật pháp báo 

chí, mạng xã hội. 

5. UBND các huyện, thành phố 

a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng 

hóa, dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý. Chỉ đạo các đơn 

vị đại lý, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng tạp hóa và các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chủ động đảm bảo cân đối cung cầu và 
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tăng khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, 

không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá trên địa bàn.  

b) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi lợi dụng tình 

hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch 

bệnh để tăng giá đột biến khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng 

hóa do dịch Covid-19; xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình 

khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển 

hàng giả, hàng kém chất lượng là hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, 

xăng dầu và các mặt hàng có nhu cầu cao trong thời gian dịch bệnh.  

c) Báo cáo tình hình diễn biến thị trường trên địa bàn quản lý định kỳ vào 

thứ Ba hằng tuần hoặc báo cáo đột xuất khi thị trường có biến động bất thường 

trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, gửi về Sở Công Thương để tổng hợp và 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Công 

Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (b/c);  

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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