UBND TỈNH GIA LAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 180 /SCT-QLTM

Gia Lai, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đảm bảo cung ứng hàng hóa, tiêu thụ
nông sản cho nhân dân trong vùng cách ly

Kính gửi:
- UBND huyện: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện và TX. Ayun Pa;
- Doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng
Chính Phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện
số 05/CĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid - 19 do
liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SATRS-CoV-2, Phương án số
03/PA-SCT ngày 01/02/2021 của Sở Công Thương về dự trữ hàng hóa ứng phó
dịch bệnh Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo
cung ứng hàng hóa tiêu dùng và tiêu thụ hàng nông sản cho nhân dân trong vùng
cách ly, Sở Công Thương đề nghị UBND huyện: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện và
thị xã Ayun Pa, doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh kịp thời
phối hợp triển khai một số nội dung sau:
1. UBND huyện: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa chỉ đạo
Phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 cấp huyện kịp thời triển khai một số nhiệm vụ sau:
- Báo cáo số lượng người đang sinh sống trong vùng bị cách ly, khẩn
trương xác định nhu cầu tiêu thụ hàng hóa (nhu cầu sử dụng các loại hàng hóa:
lương thực, thực phẩm thiết yếu, sinh phẩm y tế … và nhu cầu thu mua nông sản)
của nhân dân trên địa bàn; thực hiện đăng ký mua hàng theo nhu cầu thực tế, báo
cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh biết, chỉ đạo Sở
Công Thương phối hợp với doanh nghiệp thương mại cung ứng hàng hóa cho
nhân dân vùng có dịch.
- Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa và khả năng cung ứng phục vụ cho
nhu cầu tiêu dùng của nhân dân vùng có dịch.
- Xây dựng kế hoạch, phương án và chỉ đạo tiếp nhận, phân phối hàng hóa
tại chốt cách ly, trong đó, thành lập các điểm tập kết hàng hóa gần chốt cách ly
(phía trong vùng dịch), tạo điều kiện cho đại lý, phụ trách kho hàng tại địa bàn
được tiếp nhận, vận chuyến, phân phối tại địa bàn.
- Nắm bắt số lượng, vận động, tạo điều kiện cho các đơn vị thu mua nông
sản tại địa phương tiếp tục thu mua nông sản cho nhân dân, báo cáo hàng ngày,
thực hiện đăng ký nhu cầu xuất bán nông sản ra khỏi địa bàn.
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 cấp huyện triển khai các biện pháp hỗ trợ lưu thông hàng hóa, đảm bảo phương
tiện vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
được lưu thông thông suất, nhất là hàng hóa thiết yếu. Mọi hoạt động kinh doanh
thương mại tại vùng có dịch phải thực hiện theo sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo

phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện đảm bảo công tác phòng chống dịch, tuyệt
đối không để dịch lây lan ra cộng đồng.
- Kịp thời báo cáo các nội dung trên về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 tỉnh biết, chỉ đạo Sở Công Thương kịp thời phối hợp với các doanh
nghiệp kinh doanh thương mại cung ứng hàng hóa và tiêu thụ nông sản cho nhân
dân vùng có dịch.
2. Doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh:
- Quán triệt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ
tướng Chính Phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tinh
thần “Chống dịch như chống giặc”, ưu tiên bảo vệ sức khỏe nhân dân, xác định
nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện kinh doanh hạn chế mức
thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch đến hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống
nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.
- Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động
nhất là các lái xe giao nhận hàng hóa.
- Triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại cơ sở và
phương án phân phối hàng hóa cho đại lý vùng có dịch; thực hiện việc giao nhận
hàng hoá tại chốt cách ly, liên hệ đại lý, phụ trách kho hàng trong vùng có dịch
tiếp nhận, vận chuyến, phân phối tại địa bàn có dịch theo sự hướng dẫn của Ban
Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện.
- Tổ chức các điểm bán hàng lưu động, các điểm tập kết hàng hóa tạm thời
ngoài vùng cách ly, bố trí nhân lực, trang bị, phương tiện vận tải, phông bạt, ballet
bảo quản hàng hóa đảm bảo nhân dân dễ tiếp cận, không ảnh hưởng đến hành lang
an toàn giao thông, triển khai công tác phòng, chống dịch tại điểm bán hàng: trang
bị đồ bảo hộ, đo thân nhiệt, hướng dẫn khách hàng vệ sinh rửa tay bằng dung dịch
sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi công cộng…
- Đề nghị Công ty CPTM Gia Lai, Công ty CPTM Nam Gia Lai, Công ty
TNHH MTV Comexim Chư Sê bố trí sẵn sàng 20 xe tải vận chuyển hàng hóa
phục vụ cho vùng bị cách ly và 05-10 điểm bán hàng lưu động (diện tích từ 4978m2/điểm), mỗi điểm có từ 3-5 nhân viên chia phiên phục vụ phân phối hàng hóa
cho nhân dân.
Đề nghị UBND huyện: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa, Công
ty CPTM Gia Lai, Công ty CPTM Nam Gia Lai, Công ty TNHH MTV Comexim
Chư Sê và các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh quan tâm
kịp thời triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
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