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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện ứng phó, phòng, chống
dịch Covid-19 của ngành Công Thương
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Công điện số 526/CĐ-BCT ngày 28/01/2021 của Bộ Công
Thương về tăng cường các biện pháp đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu
tại địa phương để ứng phó, phòng, chống dịch Covid-19 và các công điện của
Ủy ban nhân dân Gia Lai về 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
SARS-CoV-2;
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Gia Lai;
Sở Công Thương Gia Lai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ứng
phó, phòng, chống dịch Covid-19 ngành Công Thương như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ
đạo phòng, chống dịch của Chính Phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh; quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; ưu tiên bảo
vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện “mục tiêu kép”, hạn chế ở mức thấp nhất
ảnh hưởng tiêu của dịch đến phát triển công nghiệp, thương mại, xuất nhập
khẩu trên địa bàn tỉnh.
2. Quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người
lao động thuộc Sở Công Thương thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng,
chống dịch Covid-19 theo quy định của các cấp và quy định của ngành y tế.
Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện hoàn thành nhiệm
vụ được giao, nhất là thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch của ngành
Công Thương.
3. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Kinh tế, Phòng Kinh
tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình diễn biến dịch
trên địa bàn, thống kê nhu cầu về hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm để có kế
hoạch, phương án phân phối hàng hóa thiết yếu, tiêu thụ nông sản cho người
dân, nhất là ở các địa phương đang thực hiện phong tỏa, giãn cách để phòng,
chống dịch.
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4. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương duy trì hoạt
động sản xuất, kinh doanh; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch; đối với cơ sở ở địa phương có dịch chấp hành nghiêm về quy định phong
tỏa, giãn cách xã hội để tổ chức cho công nhân lao động tập trung tại chổ. Các
doanh nghiệp kinh doanh thương mại, hàng thiết yếu có phương án cung ứng
hàng hóa đến người dân, nhất là vùng có dịch phải đảm bảo kịp thời, đúng quy
định về giá và đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Sản xuất công nghiệp:
Để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch
vừa phát triển kinh tế, các cơ sở sản xuất công nghiệp; các đơn vị sản xuất,
truyền tải và phân phối điện duy trì hoạt động bình thường, có kế hoạch sản
xuất phù hợp, vừa tổ chức sản xuất, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch
Covid-19 theo quy định; đăng ký cam kết bằng văn bản gửi Sở Công Thương
về đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, đối với công
nhân viên, người lao động của đơn vị.
1.1. Đối với sản xuất công nghiệp trong vùng dịch:
Duy trì hoạt động sản xuất, tổ chức người lao động sản xuất và ăn nghỉ
tại cơ sở sản xuất, tổ chức thu mua nguyên liệu nông lâm sản cho người nông
dân. Đối với người lao động phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc;
hạn chế đi lại, tiếp xúc; tăng cường vệ sinh, khử khuẩn. Đối với phương tiện,
thiết bị vận chuyển nông lâm sản, nguyên liệu sản xuất khi ra vào vùng dịch
phải thực hiện biện pháp tiêu độc khử trùng.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong vùng dịch tạo điều
kiện thuận lợi cho xe vận chuyển nguyên liệu ra vào vùng dịch để đảm bảo
nguyên liệu cho nhà máy hoạt động, đồng thời tiêu thụ nông sản cho người
nông dân trên địa bàn.
1.2. Đối với sản xuất công nghiệp ngoài vùng dịch tổ chức sản xuất hoạt
động bình thường và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch:
Người lao động: Thực hiện đo thân nhiệt; đeo khẩu trang trong suốt quá
trình làm việc đến nơi làm việc; hạn chế đi lại, tiếp xúc; tăng cường vệ sinh
khử khuẩn, cài đặt Bluezone, phần mềm khai báo y tế, thực hiện thông điệp
5K của Bộ tế.
Người sử dụng lao động: Thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh
hàng ngày và chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức hoạt
động sản xuất và đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Phối hợp với ngành y
tế triển khai phòng, chống dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế tại
đơn vị.
1.2. Về công nghiệp năng lượng:
- Đối với Truyền tải Điện Gia Lai: Đảm bảo công tác vận hành an toàn
và liên tục hệ thống lưới điện truyền tải. Chỉ đạo công nhân viên tại các điện
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lực làm việc tập trung tại chỗ trong thời gian chống dịch; thực hiện tiêu độc,
khử trùng trước và sau khi thực hiện công việc, hạn chế tiếp xúc.
- Đối với Công ty Điện lực Gia Lai:
Thực hiện nghiêm kế hoạch cung ứng điện trên địa bàn tỉnh nói chung
và vùng dịch nói riêng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và phục
vụ phát triển kinh tế-xã hội. Chỉ đạo công nhân viên tại các điện lực làm việc
tập trung tại chỗ trong thời gian phong tỏa, giản cách để chống dịch. Thực
hiện nâng cấp, sửa chữa theo kế hoạch đã được Tổng Công ty Điện lực miền
Trung phê duyệt, nhưng phải có biện pháp phòng dịch.
Việc sửa chữa lưới điện 110kV là hoạt động công vụ khẩn cấp, Công ty
Điện lực Gia Lai phải bố trí xe chuyên ngành sửa chữa lưới điện (có xử lý
phun khử khuẩn trước và sau làm việc), trang thiết bị bảo hộ phòng dịch cho
đội sửa chữa lưới điện 110kV khi sửa chữa lưới điện. Lưu ý chỉ được lưu
thông đến vị trí xảy ra sự cố và sau khi hoàn thành công tác sửa chữa phải
quay về ngay và tuyệt đối không tiếp xúc với người dân vùng dịch và những
người không liên quan đến công việc. Chấp hành việc tiêu độc, khử trùng của
lực lượng chức năng tại điểm chốt chặn.
Về việc vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ khắc phục sự cố lưới điện:
Thực hiện giao nhận vật tư, thiết bị tại chốt cách ly giữa Công ty Điện lực Gia
Lai và Điện lực các huyện, thị xã, thành phố (nơi có nhu cầu về vật tư, thiết bị
để khắc phục sự cố lưới điện) theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống
dịch cấp huyện. Việc vận hành, sửa chữa lưới điện là hoạt động công vụ khẩn
cấp, đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện để Điện lực hoàn
thành nhiệm vụ.
- Đối với công trình thủy điện, điện mặt trời, điện sinh khối: Thực hiện
biện pháp phòng chống dịch, bố trí sản xuất tập trung tại chỗ đối với cán bộ,
công nhân tại nhà máy, để đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, không gián
đoạn (hạn chế giải quyết nghỉ phép của cán bộ, công nhân hoặc cử đi công tác
địa phương khác tránh lây nhiễm Covid 19).
2. Về thương mại:
2.1. Đối với Ủy ban nhân dân và Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ
tầng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp chính Ủy ban nhân
dân xã, phường, thị trấn quán triệt đến Ban Quản lý chợ, Trung tâm thương
mại, siêu thị, chủ doanh nghiệp và người lao động trong ngành Công Thương
thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh như: Yêu cầu
người dân đeo khẩu trang; vệ sinh sát khuẩn tay, đo thân nhiệt; giữ khoảng
cách an toàn khi tiếp xúc, khi mua sắm.
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng căn cứ chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân huyện, thị xã, thành phố thống kê báo cáo số lượng người đang sinh
sống trong vùng bị cách ly, khẩn trương xác định nhu cầu tiêu thụ hàng hóa
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(lương thực, thực phẩm thiết yếu, sinh phẩm y tế và nhu cầu thu mua nông
sản) của nhân dân; thực hiện đăng ký mua hàng theo nhu cầu thực tế, báo cáo
hàng ngày về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh biết, chỉ đạo
Sở Công Thương phối hợp với doanh nghiệp cung ứng hàng hóa cho nhân dân
vùng dịch.
Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa và khả năng cung ứng phục vụ cho
nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là vùng có dịch; tổ chức tiếp nhận, phân
phối hàng hóa tại chốt cách ly, trong đó thành lập các điểm tập kết hàng hóa
gần chốt cách ly (trong vùng dịch), tạo điều kiện cho đại lý, phụ trách kho
hàng tại địa bàn được tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tại địa bàn.
2.2. Doanh nghiệp cung ứng hàng hóa và tiêu thụ nông sản:
Thực hiện phương án của Sở Công Thương về dự trữ hàng hóa, yêu cầu
doanh nghiệp tăng cường lượng dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống dịch
tăng 20% so với kế hoạch ban đầu, số lượng hàng hóa dự trữ tại các đơn vị đủ
phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trên 30 ngày, xuất hàng tại kho dự trữ của
doanh nghiệp phục vụ địa bàn có dịch.
Các doanh nghiệp có 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 cấp huyện.
Đồng thời, tổ chức điểm bán hàng lưu động, 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 để nhân dân dễ tiếp cận, không ảnh hưởng đến hành
lang an toàn giao thông; triển khai phòng, chống dịch tại điểm bán hàng theo
quy định.
Đối với Công ty CPTM Gia Lai, Công ty CPTM Nam Gia Lai, Công ty
TNHH MTV Comexim Chư Sê yêu cầu 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, mỗi
điểm có từ 03 đến 05 nhân viên chia phiên phục vụ phân phối hàng hóa.
2.3. Đảm bảo xăng dầu, khí đốt:
Đây là mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của
người dân nên, Sở Công Thương yêu cầu đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu
có kế hoạch phân phối nguồn xăng dầu và khí đốt đảm bảo đáp ứng nhu cầu
tiêu dùng cho nhân dân trong vùng dịch bị cách ly và không để hiện tượng
thiếu hụt nguồn hàng xăng dầu và khí đốt, đảm bảo an toàn cho người lao
động nhất là lái xe giao nhận xăng dầu và khí đốt.
Các đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu phối hợp với lực lượng Công
an để thống nhất và giải quyết những khó khăn cũng như phương thức giao
nhận hàng đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Công an tỉnh chỉ đạo và tạo
điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu đưa nguồn
nhiên liệu đến vùng bị cách ly.
3. Về tiêu thụ hàng hóa, nông sản của người dân:
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3.1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo thống kê số
lượng nông sản và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nông sản trên địa bàn; chỉ đạo
phòng, ban liên quan, chính quyền cấp xã tạo điều kiện cho các đơn vị thu
mua nông sản tiếp tục thu mua nông sản cho nhân dân. Đồng thời có báo cáo
hàng ngày, thực hiện đăng ký nhu cầu xuất bán nông sản ra khỏi địa bàn gửi
đến Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai phối
hợp.
3.1. Công tác phối hợp các sở, ngành liên quan: Sở Công Thương phối
hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở sản xuất, kinh doanh
ngành Công Thương để thống kê lượng nông sản của nhân dân, nhất là vùng
có dịch và có phương án vận chuyển, tiêu thụ, cung ứng nguyên liệu các nhà
máy công nghiệp chế biến nông sản.
3.3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương có liên quan:
Phối hợp chặt chẽ với phòng, ban liên quan cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn và Sở Công Thương để tổ chức trao đổi, thu mua, vận
chuyển, tiêu thụ hàng hóa nông sản của người dân, làm nguyên liệu cho các
nhà máy công nghiệp chế biến nông sản, nhất là vùng có dịch đang thực hiện
phong tỏa, giãn cách.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực công thương:
Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Sở Y tế Gia Lai
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường
hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư trang thiết bị y tế
phòng, chống dịch bệnh; các cơ sở buôn bán hàng hóa, vật tư y tế không rõ
nguồn gốc xuất xứ; đình chỉ và rút giấy phép các cơ sở, doanh nghiệp đầu cơ,
nâng giá các mặt hàng phòng chống dịch bệnh và nắm chắc tình hình kinh
doanh của các doanh nghiệp, nhất là những đơn vị kinh doanh các sản phẩm y
tế (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, dụng cụ y tế phòng, chống dịch…) để có
biện pháp ngăn chặn kịp thời các đơn vị lợi dụng vào tình hình dịch bệnh tăng
giá quá mức những sản phẩm y tế nhằm trục lợi và xử lý, đề xuất cấp có thẩm
quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, nhưng không
ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.
5. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương:
5.1. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong ngành Công Thương.
Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh để phấn đấu hoàn
thành các chỉ tiêu phát triển của ngành năm 2021 đã đề ra:
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 24.800 tỷ đồng (theo giá so sánh
năm 2010), tăng 10,13% so với năm 2020;
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 84.000 tỷ đồng,
tăng 11,2 so với năm 2020;
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Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt 610 triệu USD, tăng 5,17% so với
năm 2020; Kim ngạch nhập khẩu đạt 95 triệu USD, tăng 5,5% so với năm
2020.
5.2. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt
công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập
khẩu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác công tác khuyến công và xúc
tiến thương mại năm 2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương:
1.1. Tổ công tác phòng, chống dịch của Sở: Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo,
điều hành phối hợp với các cơ quan, ban ngành của tỉnh và chính quyền cấp
huyện trong việc triển khai các giải pháp ngành Công Thương để phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phân công nhiệm vụ các thành
viên của Tổ công tác để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao và thực
hiện tốt công tác phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện giải pháp phòng,
chống dịch.
1.2. Văn phòng:
Tổng hợp tình hình chung, công tác phối hợp liên quan đến nhiệm vụ
của Sở, liên quan nhiệm vụ Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các
huyện, thị xã, thành phố và địa bàn được phân công theo dõi phụ trách (huyện
Mang Yang) trong việc phòng, chống dịch Covid-19.
Làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác phòng, chống dịch của Sở;
tham mưu tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống dịch của Sở Công Thương
gửi kịp thời đến Ban chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công
Thương theo quy định.
Làm đầu mối tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các biện pháp
về phòng, chống dịch Covid-19 trong nội bộ cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Tiếp
nhận mọi nguồn lực của công chức, viên chức, người lao động và của các cá
nhân, tổ chức hỗ trợ để phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
1.2. Thanh tra:
Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai các văn bản quy phạm pháp
luật, văn bản cấp trên và văn bản của Sở Công Thương chỉ đạo thực hiện giải
pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công
Thương và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công
Thương.
Phối hợp với Cục Quản lý thị trường Gia Lai, Thanh tra Sở Y tế Gia Lai
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường
hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư trang thiết bị y tế
phòng, chống dịch; buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, sai quy
định về giá nhằm trục lợi để xử lý, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm
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các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, nhưng không ảnh hưởng đến công
tác phòng, chống dịch.
1.3. Phòng Quản lý công nghiệp chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý
năng lượng, Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường:
Tham mưu lãnh đạo Sở công tác chỉ đạo duy trì hoạt động sản xuất,
kinh doanh lĩnh vực công nghiệp; ký cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm
trước pháp luật về đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở
sản xuất, nhà máy và đối với người lao động.
Chỉ đạo công ty, doanh nghiệp năng lượng đảm bảo công tác vận hành
an toàn và liên tục hệ thống lưới điện truyền tải; cung ứng điện trên địa bàn tỉnh
nói chung và vùng dịch nói riêng , nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện
cho việc phát triển kinh tế.
1.4. Phòng Quản lý thương mại chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý
Xuất nhập khẩu, Phòng Quản lý công nghiệp:
Tham mưu lãnh đạo Sở công tác chỉ đạo duy trì hoạt động sản xuất,
kinh doanh lĩnh vực thương mại; ký cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm
trước pháp luật về đảm bảo các biện pháp về phòng, chống dịch tại các cơ sở
kinh doanh thương mại và đối với người lao động.
Phối hợp với cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trong công tác lưu
thông, dự trữ, cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người
dân, nhất là vùng có dịch đang bị phong tỏa.
Tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với các sở, ngành liên quan, chính
quyền cấp huyện và cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương để tổ
chức thu mua, tiêu thụ hàng hóa nông sản cho người dân, nhất là vùng có dịch
đang bị phong tỏa.
1.5. Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp chủ trì phối hợp với các
phòng, đơn vị thuộc Sở:
Theo dõi tổng hợp tình hình và tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo duy trì
hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương để phấn đấu hoàn thành
các chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu của tỉnh
Gia Lai.
Tham mưu lãnh đạo Sở có kế hoạch tăng cường đi cơ sở làm việc với
chính quyền địa phương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương
để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành Công Thương, ngay
sau khi các địa phương hết phong tỏa, giãn cách xã hội.
1.6. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại:
Quán triệt, chỉ đạo viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện
nghiêm biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến công và xúc tiến thương mại đảm
bảo biện pháp về phòng, chống dịch theo quy định. Phối hợp hợp với các
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phòng thuộc Sở kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại
cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm cho người dân và tổ chức thu
mua, tiêu thụ nông sản trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, nhất là vùng
có dịch đang bị phong tỏa.
2. Đối với Ủy ban nhân dân, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ
tầng các huyện, thị xã, thành phố:
2.1. Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng quán triệt và yêu cầu Ban
Quản lý chợ, Trung tâm thương mại, siêu thị, chủ doanh nghiệp và người lao
động trong ngành Công Thương ký cam kết thực hiện nghiêm các giải pháp
phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công
Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.2. Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng căn cứ chỉ đạo của Ủy
ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thống kê báo cáo số lượng người đang
sinh sống trong vùng bị cách ly, khẩn trương xác định nhu cầu tiêu thụ hàng
hóa, nhu yếu phẩm để đăng ký báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch của 19 tỉnh biết, chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với doanh
nghiệp cung ứng hàng hóa cho nhân dân vùng dịch.
2.3. Có kế hoạch dự trữ hàng hóa và khả năng cung ứng phục vụ cho
nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là vùng có dịch; tiếp nhận, phân phối
hàng hóa tại chốt cách ly, trong đó, thành lập các điểm tập kết hàng hóa gần
chốt cách ly (trong vùng dịch), tạo điều kiện cho đại lý, phụ trách kho hàng tại
địa bàn được tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tại địa bàn.
3. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương:
3.1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương duy trì hoạt
động bình thường, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phù hợp; ký cam
kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm về đảm bảo công tác phòng, chống dịch
Covid-19 theo quy định.
3.2. Tổ chức rà soát bổ sung kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa,
lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong hệ thống phân phối của
mình phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết và trong mọi tình
huống; bổ sung kế hoạch cung ứng hàng hóa, thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ
người dân tại vùng dịch.
3.3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương có liên quan
phối hợp với chính quyền địa phương để thống kê lượng nông sản của nhân
dân, nhất là vùng có dịch và có phương án vận chuyển, tiêu thụ, cung ứng
nguyên liệu các nhà máy công nghiệp chế biến nông sản.
4. Chế độ cập nhật thông tin, báo cáo:
4.1. Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố:
Thống kê nhu cầu về hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu
tiêu dùng của người dân trên địa bàn và hàng hóa nông sản cần tiêu thụ trên
địa bàn để báo gửi đến Sở Công Thương phối hợp cung ứng.
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Thực hiện báo cáo tình hình, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và
hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành Công Thương định kỳ vào 14 giờ,
thứ 6 hàng tuần và báo cáo nhanh, đột xuất khi có diễn biến mới về dịch trước
16 giờ hàng ngày.
4.2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương:
Triển khai và báo cáo việc thực hiện ký cam kết bằng văn bản chịu trách
nhiệm trước pháp luật về triển khai công tác đảm bảo phòng, chống dịch tại
các cơ sở sản xuất, kinh doanh gửi về Sở Công Thương theo các văn bản đã
triển triển khai đến cơ sở sản xuất, kinh doanh của ngành.
Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác phòng, chống dịch
Covid-19 của đơn vị vào 14 giờ, thứ 6 hàng tuần và báo cáo nhanh, đột xuất
khi có diễn biến mới về dịch trước 16 giờ hàng ngày.
4.3. Địa chỉ tiếp nhận thông tin, báo cáo của Sở:
Sở Công Thương yêu cầu Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các
huyện, thị xã, thành phố và cơ sở sản xuất, kinh doanh cung cấp thông tin và
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác phối hợp như sau:
- Địa chỉ cơ quan: Số 17-Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại cơ quan: 02693824354; địa chỉ email: sct@gialai.gov.vn,
fax 02693828204.
- Số điện thoại tiếp nhận thông tin về phối hợp thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 ngành Công Thương: 0834055555 (ông Nguyễn
Lê Trường, Chánh Văn phòng).
- Số điện thoại tiếp nhận thông tin về tình hình diễn biến thị trường hàng
hóa, hỗ trợ tiêu thụ nông sản: 0905114133 (ông Nguyễn Văn Mão, Trưởng
phòng Quản lý thương mại).
- Số điện thoại tiếp nhận thông tin về tình tình hình sản xuất, kinh doanh
lĩnh vực công nghiệp và đảm bảo nguyên liệu các nhà máy chế biến nông sản:
0914021450 (ông Trần Đức Hưng, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp).
4.4. Các phòng, đơn vị thuộc Sở:
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nắm bắt thông tin từ
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố và các cơ
sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương để tổng hợp báo cáo về công tác
duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết
yếu; hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông sản, thu mua nguyên liệu sản xuất; công tác
thanh tra, kiểm tra; công tác phòng, chống dịch của cơ sở sản xuất, kinh doanh
ngành Công Thương để kịp thời báo cáo về Sở (qua Văn phòng Sở) trước 15
giờ, hàng ngày.
Giao Văn phòng phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tổng hợp báo
cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngành Công Thương gửi Bộ
Công Thương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trước 17 giờ
hàng ngày và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
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Trên đây là kế hạch triển khai ứng phó, phòng, chống dịch Covid-19 của
ngành Công Thương Gia Lai đề nghị Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ
tầng các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công
Thương và các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp triển khai thực hiện.
Sở Công Thương kính báo cáo Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh,
Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Các thành viên Ban chỉ đạo;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Các cơ sở SXKD ngành Công Thương;
- Tổ công tác của Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu Văn thư, Văn phòng.
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