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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:          /KH-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

 
 

 

KẾ HOẠCH 

Dự trữ hàng hóa nhằm ứng phó  

với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virut Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra; Chỉ thị số 04/CT-BCT 

ngày 31/01/2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường các giải pháp ứng 

phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona 

(nCoV) gây ra; Công văn số 1648/BCT-TTTN ngày 09/3/2020 của Bộ Công 

Thương về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương để ứng 

phó với dịch Covid-19; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND 

tỉnh về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để chủ động các biện pháp ứng phó và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh 

đến cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở tổng hợp ý 

kiến góp ý của các cơ quan liên quan, Giám đốc Sở Công Thương – Thành viên 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 

của UBND tỉnh Lạng Sơn) xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa nhằm ứng phó với 

dịch Covid-19 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng có biện pháp điều 

hành hoặc kiến nghị, đề xuất nhằm bình ổn thị trường đảm bảo đủ nguồn hàng 

thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn. 

- Đảm bảo cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu cao 

phục vụ đời sống nhân dân khi xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, găm 

hàng, đầu cơ tích trữ, kinh doanh, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, 

hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên địa bàn tỉnh. 
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- Phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong việc chủ động dự trữ, cung 

ứng hàng hóa nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng của nhân dân. 

- Tổ chức các hoạt động thương mại ổn định, khai thác hàng hóa đủ về số 

lượng, chủng loại phục vụ trước, trong và sau dịch bệnh, hạn chế tình trạng khan 

hiếm hàng hóa, tăng giá cục bộ. 

- Kịp thời hỗ trợ đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thiết yếu ở mức 

độ tiêu dùng tối thiểu cho người dân ở khu vực cách ly do dịch bệnh (nếu có). 

II. DỰ BÁO TÌNH HUỐNG 

1. Tình hình dịch Covid-19 hiện nay 

Kể từ khi ghi nhận ca nhiễm thứ 17 ngày 06/3/2020, đến thời điểm 10 giờ 

ngày 26/3/2020, tại Việt Nam đã ghi nhận thêm 132 trường hợp dương tính với 

Covid-19 đưa tổng số người nhiễm trên địa bàn cả nước lên 148 trường hợp. 

Trước thời điểm đó trên địa bàn cả nước ghi nhận 16 trường hợp và cả 16 trường 

hợp đều đã được điều trị khỏi hoàn toàn. 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hiện nay chưa ghi nhận trường hợp dương 

tính với Covid-19.  Tính đến 16 giờ ngày 25/3/2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ 

chức cách ly cho 3.000 trường hợp, trong đó 2.200 trường hợp đã hoàn thành 

cách ly, 800 trường hợp đang tiếp tục theo dõi sức khỏe hàng ngày theo đúng 

quy định.   

2. Dự báo tình huống 

Trên cơ sở đánh giá số dân, nhu cầu tiêu dùng, thói quen mua sắm, đặc 

điểm hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh, có thể giả định, đánh giá tình hình thị 

trường, cung ứng hàng hóa theo 04 tình huống của dịch Covid-19 đã được giả 

định tại Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh, cụ thể: 

- Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

nhưng đã có dịch xâm nhập vào Việt Nam. 

- Cấp độ 2:  Có ca bệnh xác định xâm nhập và lây nhiễm thứ phát trên địa 

bàn tỉnh. 

- Cấp độ 3: Dịch bệnh đã lây lan trong tỉnh với trên 20 trường hợp mắc. 

- Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh và 

trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh của cả nước. 

III. DỰ BÁO NGUỒN CUNG VÀ NHU CẦU HÀNG HÓA THỰC PHẨM 

THIẾT YẾU 

1. Đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên 

địa bàn tỉnh trong thời gian có dịch bệnh 
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Số nhân khẩu toàn tỉnh Lạng Sơn là 819.944 người (tính đến tháng 

02/2020), nhu cầu tiêu dùng về hàng hóa thiết yếu của người dân trên địa 

bàn/tháng và khả năng sản xuất để cung ứng như sau: 

a) Đối với nhóm hàng lương thực 

- Nhu cầu 01 tháng tiêu thụ gạo bình quân 1 người/tháng là 7kg, số nhân 

khẩu toàn tỉnh là 819.944 người, nhu cầu tiêu thụ gạo của toàn tỉnh trong 01 

tháng bình quân là gần 5.800 tấn. 

- Sản lượng nhóm hàng lương thực trên địa bàn tỉnh: Lúa 200.000 

tấn/năm; Ngô 100.000 tấn/năm. Sản lượng gạo tại tỉnh Lạng Sơn đạt khoảng 

130.000 tấn/năm (10.833 tấn/tháng). Do vậy sản lượng gạo sản xuất tại tỉnh có 

thể đáp ứng đủ nhu cầu của toàn tỉnh.  

- Mặt hàng này được cung ứng bởi Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng 

Sơn, Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng, một số doanh nghiệp cung ứng 

hàng hóa thiết yếu, tiêu dùng lớn và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

b) Đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống 

* Nhóm thịt gia súc, gia cầm và thủy sản 

- Nhu cầu tiêu thụ thịt thành phẩm một người/tháng bình quân 5,5kg, nhu 

cầu toàn tỉnh trong một tháng là 4.500 tấn. 

- Sản lượng tại địa phương hiện nay đạt 37.500 tấn/năm (Trong đó sản 

lượng thịt gia cầm tại tỉnh đạt 10.000 tấn/năm; sản lượng thịt trâu, bò đạt 7.500 

tấn/năm; sản lượng lợn khoảng 20.000 tấn/năm, sản lượng giảm do ảnh hưởng 

dịch tả lợn Châu Phi, hiện người dân đang dần tái đàn trở lại), đáp ứng được 70-

80%  nhu cầu tiêu dùng. 

* Nhóm rau xanh các loại 

- Nhu cầu tiêu thụ rau của 1 người cần 12kg/tháng.  

- Sản lượng tại chỗ đạt hơn 100.000 tấn/năm, đảm bảo đáp ứng đủ nhu 

cầu của toàn tỉnh. 

c) Đối với nhóm hàng công nghệ phẩm tiêu dùng (đường, sữa, nước 

mắm, bột canh, mỳ chính, mỳ tôm; lương khô; dầu ăn; muối I ốt) 

- Hiện nay nguồn hàng đã có sẵn tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh, trên thực tế các sản phẩm này hoàn toàn phải nhập từ các cơ sở chế biến 

trong nước, do vậy khi có nhu cầu sẽ phải có kế hoạch dự trữ tăng khoảng 30-

50% so với nhu cầu hiện nay. 

- Các mặt hàng này được cung ứng chủ yếu bởi các đơn vị, nhà phân phối 

khai thác, dự trữ: Công ty TNHH MTV Thương mại Bình Cam, Công ty Cổ 

phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce – Chi nhánh Lạng Sơn, Công 

ty Cổ phần Thành Đô, Công ty Cổ phần Siêu thị Đồng Tiến, Công ty Cổ phần 
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TM Hoàng Nguyên, Công ty TNHH TMXD Thiên Phú và các hộ kinh doanh cá 

thể trên địa bàn tỉnh. 

d) Đối với nhóm hàng xăng dầu 

- Nhu cầu tiêu dùng bình quân 1 tháng khoảng 6.000 m3. Tuy nhiên trong 

giai đoạn dịch dự kiến nhu cầu giảm khoảng 60%. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 

101 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, được bố trí đều khắp trên 10 huyện, thành phố 

với lượng dự trữ thường xuyên khoảng 3000m3 xăng và 1500m3 dầu, đảm bảo đủ 

cung ứng trên địa bàn.  

- Mặt hàng này được cung ứng chủ yếu bởi các doanh nghiệp: Công ty cổ 

phần thương mại Minh Sơn, Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn- Công ty xăng dầu Hà 

Bắc, Công ty TNHH TM Xứ Lạng là các đơn vị cung ứng chủ lực và hệ thống các 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu 

dùng trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

đ) Nhóm hàng chất đốt: khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 

- Tổng nhu cầu tiêu dùng 1 tháng khoảng 1.000 tấn khí LPG.  

- Mặt hàng này được cung ứng chủ yếu bởi các đơn vị kinh doanh trên địa 

bàn, bao gồm 04 đại lý (Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn, Công ty TNHH MTV 

Đồng Điệp Bắc Sơn, Hộ Kinh doanh Triệu Xuân Tiến, Công ty TNHH MTV 

Thu An LS) và hệ thống hơn 200 cửa hàng kinh doanh khí LPG trên địa bàn 

toàn tỉnh với lượng dự trữ thường xuyên khoảng 1.800kg, đáp ứng nhu cầu trên 

địa bàn. 

2. Đảm bảo hàng hóa phục vụ người dân khu vực bị cách ly tập trung 

Dự kiến lượng hàng hóa để phục vụ cho khu vực bị cách ly, giả định trong 

thời gian 14 ngày với định mức cho 01 người trong 14 ngày: Gạo 8,4 kg; thịt lợn 

0,63 kg; thịt gà 0,07 kg; trứng gia cầm 7 quả; thủy hải sản 0,728 kg; rau củ 4,48 

kg; mỳ tôm 28 gói; muối ăn 0,007 kg; dầu ăn 0,42 lít; nước đóng chai 28 lít; 

khẩu trang 3 chiếc; nước sát chuẩn 0,1 lít; giấy vệ sinh 01 cuộn.  

3. Dự báo tình hình về giá cả các loại hàng hóa 

- Đối với hiện nay: Nguồn cung hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm) 

trên thị trường vẫn ổn định. 

- Dự báo khi có dịch: Sản lượng tiêu dùng và giá một số mặt hàng tiêu 

dùng thiết yếu (lương thực, thực phẩm) nhu cầu tăng mạnh vì nhân dân lo sợ lây 

lan dịch bệnh sẽ mua tích lũy sản phẩm để dùng dần, gây nên tình trạng khan 

hàng, tăng giá. 

IV. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ 

1. Công tác triển khai thường xuyên 
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- Phân công công chức thường xuyên nắm bắt tình hình cung cầu, giá cả 

các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ người dân khi xảy ra dịch bệnh và 

diễn biến tình hình của dịch bệnh trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, doanh nghiệp/Hợp 

tác xã/Ban quản lý kinh doanh, khai thác chợ: Chủ động đẩy mạnh khai thác, dự 

trữ lượng hàng hóa tăng thêm đặc biệt là hàng hóa thiết yếu như: gạo, dầu ăn, 

thịt gia súc, gia cầm, trứng, thực phẩm công nghệ chế biến (mỳ gói, sữa, bánh); 

Rà soát các kho hàng hóa trên địa bàn để chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp dự trữ hàng hóa phục vụ nhân dân. 

- Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố để nắm được nguồn cung hàng 

hóa, đẩy mạnh kết nối, kêu gọi hỗ trợ đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ người 

tiêu dùng của người dân trên địa bàn. 

- Thường xuyên tuyên truyền về công tác chuẩn bị, khẳng định đảm bảo 

hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn, đồng thời kêu gọi người dân không nên 

quá lo lắng ồ ạt mua đồ dự trữ với khối lượng lớn khiến công tác kiểm soát dịch 

bệnh thêm khó khăn, người dân chỉ nên mua lượng đủ dùng để đảm bảo sinh 

hoạt thiết yếu cho gia đình, tránh gây hiện tượng thiếu hàng, tăng giá. 

 - Phối hợp với UBND các huyện, thành phố nắm bắt thường xuyên tình 

hình cung cầu, hàng hóa và tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn để kịp 

thời triển khai phương án đảm bảo hàng hóa, phục vụ người dân. 

- Phối hợp với Cục quản lý thị trường tỉnh tăng cường tuyên truyền, kiểm 

tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thương mại, xử lý 

nghiêm, kịp thời hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường 

để thu mua hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với 

hàng hóa thiết yếu. 

2. Kịch bản đối với các tình huống 

2.1. Cấp độ 01: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn nhưng đã có dịch xâm nhập vào Việt Nam 

a) Nhận định tình hình: Thị trường hàng hóa của Lạng Sơn không bị tác 

động nhiều do dịch bệnh. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thương 

mại hoạt động bình thường. Một số bộ phận người dân có tâm lý hoang mang sẽ 

mua hàng hóa dự trữ gây hiện tượng thiếu hàng cục bộ tại một số điểm bán 

hàng. 

b) Các giải pháp ứng phó 

- Phân công công chức thường xuyên nắm bắt diễn biến giá cả thị trường, 

nhu cầu tiêu dùng, nguồn cung hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại, 

hệ thống cửa hàng tiện ích, cửa hàng bán lẻ hàng tiêu dùng, cửa hàng tạp hóa và 

các chợ trên địa bàn đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, việc niêm yết 

giá và bán theo giá niêm yết. 
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- UBND các huyện, UBND  thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch đảm 

bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ứng 

phó với dịch Covid-19 trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ theo từng cấp độ 

dịch bệnh. Cụ thể về số lượng, chủng loại hàng dự trữ, phương án dự trữ,  phương 

án vận chuyển và phân phối hàng hóa. Định kỳ thứ ba hằng tuần cung cấp thông 

tin, giá cả thị trường đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại địa phương, về 

nhu cầu tiêu dùng, về nhu cầu cần hỗ trợ… về Sở Công Thương. 

- Phối hợp UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp tiêu thụ 

hàng nông sản, thủy sản cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian không 

xuất khẩu được do dịch Covid-19.  

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, UBND các huyện, 

thành phố, các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ triển khai thực hiện 

việc tăng cường ứng phó phòng chống dịch Covid-19 và ổn định thị trường hàng 

hóa, đảm bảo hàng hóa tiêu dùng thiết yếu ứng phó với dịch bệnh. 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

về thương mại của Trung Quốc để thông tin, khuyến cáo đến Sở Công Thương 

các tỉnh, thành phố trong cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt 

động xuất nhập khẩu với Trung Quốc về tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua 

địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh, việc điều tiết của phía Trung Quốc để chủ 

động có giải pháp thay đổi phương thức giao hàng, chuyển hướng xuất khẩu 

hoặc tiêu thụ trong nước cho phù hợp, chủ động điều tiết hợp lý lượng hàng hoá 

lên khu vực cửa khẩu, tránh ùn ứ gây thiệt hại về kinh tế. 

2.2. Cấp độ 2: Có ca bệnh xác định xâm nhập và lây nhiễm thứ phát 

trên địa bàn tỉnh 

a) Nhận định tình hình: Lạng Sơn có trường hợp mắc bệnh Covid-19; tư 

tưởng người dân hoang mang; các biện pháp phòng ngừa, khoanh vùng, cách ly 

được thực hiện ở mức cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại. 

b) Các giải pháp ứng phó 

- Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong cấp độ 1; 

- Phối hợp với UBND cấp huyện thường xuyên nắm bắt diễn biến giá cả 

thị trường, nhu cầu tiêu dùng, nguồn cung hàng hóa. Trước 16h00’ hàng ngày. 

UBND các huyện, UBND thành phố báo cáo cập nhật tình hình theo nhiệm vụ 

được phân công phụ trách (yêu cầu báo cáo phải chi tiết, cụ thể tình hình, nhận 

định, đánh giá và đề xuất giải pháp giải quyết) về Sở Công Thương thông qua 

phòng Quản lý Thương mại để tổng hợp chung báo cáo kịp thời Lãnh đạo Sở 

Công Thương. 

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án, đề xuất cơ chế hỗ trợ 

công tác dự trữ hàng hóa và vận chuyển hàng hóa phục vụ người dân khu vực 
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cách ly khi dịch bệnh xảy ra ở cấp độ 2 và khi nguồn cung hàng hóa thiết yếu 

quá khan hiếm, không đáp ứng được nhu cầu phục vụ nhân dân. 

- Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố nắm bắt các vùng 

dịch và địa bàn cách ly để có phương án phân phối hàng hóa phục vụ nhân dân. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm bắt tình hình 

sản xuất nông sản, chăn nuôi của nhân dân; vận động nhân dân và các cơ sở 

chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cho 

vật nuôi…duy trì sản xuất, chăn nuôi đủ nguồn lương thực, thực phẩm cung ứng 

tại chỗ và cung cấp ra thị trường khi cần thiết. 

* Trong trường hợp thực hiện cách ly cộng đồng tại một khu vực cụ thể, 

UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Giao cho 01 đầu mối trong khu vực cách ly để tiếp nhận và cung cấp 

thông tin hai chiều (trong khu cách ly với khu bên ngoài không bị cách ly), lập 

danh sách gồm họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ để cung cấp cho nhân dân 

trong vùng cách ly biết để liên hệ khi có nhu cầu. 

- Lựa chọn từ 1 đến 2 địa điểm kinh doanh cố định trong khu vực (ưu tiên 

cho các cơ sở đã có sẵn) hoặc chỉ định dành khu vực nhà văn hóa (trường hợp 

không có nhà văn hóa sẽ vận động từ một đến hai hộ dân) nhận đảm nhiệm việc 

tiếp nhận và cung ứng hàng hóa cho từng hộ dân trong khu vực bị cách ly. Lưu ý 

tính toán số hộ cung ứng phù hợp về khoảng cách để thuận lợi cho nhân dân 

trong quá trình mua hàng. 

- Bố trí người hướng dẫn cho các đơn vị cá nhân cung ứng hàng hóa đúng 

địa điểm, di chuyển theo đúng tuyến được chỉ định.  

- Thông báo cho nhân dân đăng ký nhu cầu các mặt hàng thiết yếu (ngoài 

dự kiến cụ thể nêu trên); tổng hợp danh sách chuyển cho đơn vị cung ứng để thu 

mua cung cấp. Thông báo cho nhân dân chủ động đến nhận hàng tại các điểm phân 

phối đã bố trí. 

- Yêu cầu hộ kinh doanh tại địa bàn cách ly (nếu kinh doanh) phải niêm 

yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, ký cam kết không găm hàng tăng giá các 

mặt hàng, thực hiện duy trì cung cấp hàng hóa trong suốt thời gian phong tỏa, 

cách ly. 

- Yêu cầu các doanh nghiệp, cửa hàng, điểm bán lẻ, hộ kinh doanh cá thể 

có nhu cầu nhập hàng hóa thì báo với người phụ trách đầu mối trong khu vực để 

liên hệ với các đơn vị cung ứng để được cung ứng hàng hóa. 

- Đối với các mặt hàng nông sản, gia súc, gia cầm đến thời gian thu 

hoạch, có nhu cầu tiêu thụ thì đăng ký với đầu mối trong khu cách ly để tổng 

hợp, báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. 
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2.3. Cấp độ 3: Dịch bệnh đã lây lan trong tỉnh với trên 20 trường hợp 

mắc 

a) Nhận định tình hình: Tư tưởng nhân dân rất hoang mang, các biện pháp 

cấm đi lại cục bộ sẽ được áp dụng, các hoạt động thương mại tại một số địa 

phương trong tỉnh sẽ dừng hoạt động (một số chợ, trung tâm thương mại, siêu 

thị…), đời sống nhân dân có nhiều biến động, lương thực, thực phẩm và các nhu 

yếu phẩm sẽ khan hiếm cục bộ do dừng hoạt động thương mại, giá các mặt hàng 

này sẽ tăng đột biến. 

b) Biện pháp ứng phó 

- Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong cấp độ 1,2; 

- Thông qua việc nắm bắt thông tin hàng ngày và báo cáo của các doanh 

nghiệp kinh doanh thương mại, khả năng cung ứng của các đơn vị. Cụ thể: 

+ Trường hợp nguồn cung vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của người dân, đề nghị 

lãnh đạo doanh nghiệp giám sát chặt chẽ việc bán hàng trong hệ thống phân phối 

nhằm ngăn chặn tình trạng các đại lý găm hàng, nâng giá hoặc đầu cơ tăng giá 

gây “sốt” hàng và có phương án điều tiết nguồn hàng đảm bảo phân bổ đủ cung 

ứng cho từng đại lý phân phối của mình và từng người dân mua hàng. 

+ Trường hợp tại một số điểm bán hàng xảy ra hiện tượng thiếu hàng, 

UBND các huyện, thành phố xác định ngay địa điểm xảy ra thiếu hàng và chỉ 

đạo các đơn vị phân phối có điểm bán hàng đang thiếu hàng thực hiện điều tiết 

nguồn hàng trong hệ thống, bù đắp lượng hàng thiếu. Trường hợp không có đủ 

hàng điều tiết trong hệ thống đề nghị đơn vị báo cáo với Sở Công Thương để có 

phương án chỉ đạo các đơn vị phân phối khác hỗ trợ, phối hợp đưa hàng đến khu 

vực thiếu hàng. 

 - Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho 

UBND tỉnh thực hiện chính sách trưng thu, trưng mua lương thực, thực phẩm để 

phân phối cho một số khu vực trọng điểm. UBND các huyện, thành phố thành 

lập các tổ phục vụ cung ứng hàng hóa phù hợp với từng địa bàn, chịu trách nhiệm 

thực hiện thu mua, cung ứng hàng hóa theo yêu cầu. 

- Phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để hỗ trợ doanh 

nghiệp kết nối, tìm kiếm, khai thác nguồn hàng phục vụ nhân dân khi dịch bệnh 

xảy ra. Đề nghị các tỉnh, thành phố có nguồn cung hàng hóa dồi dào, không bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh hỗ trợ, giới thiệu nguồn hàng hóa để khai thác phục vụ 

người dân Lạng Sơn. 

2.4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

và trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh của cả nước 

a) Nhận định tình hình: Tư tưởng nhân dân vô cùng hoang mang; đời sống 

nhân dân có nhiều biến động; lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm sẽ 

khan hiếm do dừng hoạt động thương mại, giá các mặt hàng này sẽ tăng đột biến.  
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b) Biện pháp ứng phó 

- Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong cấp độ 1,2,3; 

- Chỉ đạo các doanh  nghiệp phân phối không găm hàng, tổ chức điều tiết 

bán ra hợp lý (hạn chế số lượng mua); thông tin, tuyên truyền đến người tiêu 

dùng  mua hàng đủ dùng, không gom hàng. Huy động nguồn lực xã hội, các đơn 

vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện công tác cung ứng hàng hóa liên 

tục, không gián đoạn nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Đề nghị Sở Giao thông vận tải chủ trì, đề xuất tạo điều kiện cho các xe 

chuyển chở hàng hóa đến các khu vực thiếu hàng, khu vực cách ly để cung ứng 

cho người dân. 

- Kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty tổ chức các 

chương trình bán hàng lưu động tại các vùng có dịch theo hướng dẫn của các cơ 

quan chức năng của tỉnh.  

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Bộ Công Thương 

- Vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng 

thiết yếu, các địa phương trong nước chưa có dịch hỗ trợ cung ứng sản phẩm 

hàng hóa cho tỉnh Lạng Sơn khi có đề xuất. 

- Chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty tổ chức các chương trình bán hàng lưu 

động tại các vùng có dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng của tỉnh. 

- Chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý 

các tổ chức cá nhân lợi dụng dịch bệnh để găm hàng, tăng giá, tung tin thất thiệt 

về khan hiếm hàng hóa để trục lợi. 

- Hỗ trợ nhân lực cho các địa phương khi cần thiết. 

2. UBND tỉnh 

- Chỉ đạo UBND cấp huyện xây dựng Phương án đảm bảo nguồn cung 

hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ứng phó với dịch 

Covid-19 trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ . 

- Bố trí kinh phí thực hiện chính sách trưng thu, trưng mua lương thực, 

thực phẩm để phân phối cho một số khu vực trọng điểm; chính sách hỗ trợ công 

tác dự trữ hàng hóa và vận chuyển hàng hóa phục vụ người dân khu vực cách ly 

khi dịch bệnh xảy ra từ cấp độ 2 và khi nguồn cung hàng hóa thiết yếu quá khan 

hiếm, không đáp ứng được nhu cầu phục vụ nhân dân theo đề xuất của Sở Tài 

chính khi cần thiết. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

1.1. Phòng Quản lý thương mại 
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- Theo dõi sát tình hình cung cầu, giá cả mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có 

nhu cầu cao để kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.  

- Làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 

này và báo cáo giá cả, cung cầu hàng hóa trên địa bàn theo yêu cầu của Bộ Công 

Thương, UBND tỉnh. 

1.2. Các phòng: Văn phòng Sở, Kế hoạch-Tài chính-Tổng hợp 

- Cử cán bộ, công chức của phòng hỗ trợ phòng Quản lý Thương mại theo 

dõi sát diễn biến thị trường khi xảy ra biến động về thiếu hàng, khan hiếm hàng 

hóa trên địa bàn trong trường hợp trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch bệnh đến khi tỉnh 

công bố hết dịch. 

- Chuẩn bị phương tiện, kinh phí cho CBCC để thực hiện triển khai kịch 

bản. 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp chủ trì, phối hợp với phòng 

Quản lý Thương mại và các phòng liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Sở phối 

hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách trưng thu, 

trưng mua lương thực, thực phẩm để phân phối cho một số khu vực trọng điểm. 

1.3. Thanh tra Sở 

- Phối hợp với Thanh tra Sở Y tế kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ 

vật tư y tế theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. 

- Chủ trì kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa 

bàn, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 

găm hàng tăng giá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng… 

1.4. Phòng Quản lý Năng lượng 

 Tham mưu chỉ đạo các đơn vị cung cấp điện, đảm bảo ưu tiên đủ nguồn 

điện cho các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung của tỉnh… 

1.5. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu  

 Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp về 

thương mại của Trung Quốc để thông tin, khuyến cáo đến Sở Công Thương các 

tỉnh, thành phố trong cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động 

xuất nhập khẩu với Trung Quốc về tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa 

bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh, việc điều tiết của phía Trung Quốc để chủ động có 

giải pháp thay đổi phương thức giao hàng, chuyển hướng xuất khẩu hoặc tiêu 

thụ trong nước cho phù hợp, chủ động điều tiết hợp lý lượng hàng hoá lên khu 

vực cửa khẩu, tránh ùn ứ gây thiệt hại về kinh tế. 

1.6. Phòng Quản lý Công nghiệp 
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 Tham mưu tuyên truyền đến các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp tổ 

chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng ổn định, 

thường xuyên. 

2. Đề nghị các Sở, ngành 

2.1. Sở Y tế 

- Giao Thanh tra sở phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở Công Thương 

kiểm tra các đơn vị kinh doanh vật tư y tế niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. 

- Cung cấp cho Sở Công Thương danh sách các đơn vị cung ứng các sản 

phẩm vật tư y tế (khẩu trang y tế, nước rửa tay y tế…) để thông báo rộng rãi cho 

nhân dân, các cơ quan khi có nhu cầu tiêu dùng. 

2.2.  Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng thời tiết thuận lợi, tăng 

cường hoạt động sản xuất nông sản, chăn nuôi gia súc gia cầm. Chú ý phòng 

tránh dịch cho đàn gia súc gia cầm. 

- Mỗi địa phương giao cho một đơn vị làm đầu mối để tổng hợp danh sách 

các đơn vị cung ứng sản phẩm nông sản (lương thực, thực phẩm) để khi có nhu 

cầu tiện liên hệ trực tiếp. 

- Thường xuyên cung cấp số liệu thực tế về tình hình sản xuất nông sản 

của nhân dân trên địa bàn cho Sở Công Thương để tổng hợp tính toán nhu cầu 

viện trợ khi cần thiết. 

2.3. Sở Thông tin và truyền thông 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí  của tỉnh, phòng Văn hóa thông 

tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố thông 

tin, tuyên truyền đăng tải tin, bài về chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và 

UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong quyết tâm 

phòng chống dịch, tạo niềm tin và sự ổn định tư tưởng trong nhân dân, tránh tình 

trạng hoang mang, lo sợ. 

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan kịp thời định 

hướng nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, tình hình dịch, 

nguồn cung cầu hàng hóa. 

2.4. Sở Tài chính  

 Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh thực 

hiện chính sách trưng thu, trưng mua lương thực, thực phẩm để phân phối cho 

một số khu vực trọng điểm; chính sách hỗ trợ công tác dự trữ hàng hóa và vận 

chuyển hàng hóa phục vụ người dân khu vực cách ly khi dịch bệnh xảy ra từ cấp 

độ 2 và khi nguồn cung hàng hóa thiết yếu quá khan hiếm, không đáp ứng được 

nhu cầu phục vụ nhân dân. 

2.5. Sở Giao thông vận tải  
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Tạo điều kiện cho các xe chuyên chở hàng hóa hoạt động 24/24h đến các 

khu vực thiếu hàng hoặc vận chuyển hàng hóa đến khu vực cách ly vì dịch để 

cung ứng hàng hóa cho người dân. 

2.6. Công an tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong thời gian dịch 

bệnh. Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về 

tình hình dịch, nguồn cung hàng hóa gây hoang mang trong cộng đồng. 

2.7. Cục Quản lý thị trường 

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp nắm chắc tình hình diễn 

biến thị trường hàng hóa; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết, 

kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chức năng nhiệm vụ quy định, trong đó tập 

trung kiểm soát đối với các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu 

dùng cao trong thời điểm diễn ra dịch bệnh. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Trên cơ sở Kế hoạch này và các văn bản có liên quan, căn cứ tình hình 

thực tiễn tại địa phương,  xây dựng Kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết 

yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa 

bàn theo phương châm 4 tại chỗ theo từng cấp độ dịch bệnh (Cụ thể về: Số lượng, 

chủng loại hàng dự trữ, phương án dự trữ, phương án vận chuyển và phân phối 

hàng hóa). Hoàn thành xong trước ngày 01/4/2020. 

- Chỉ đạo phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng theo dõi sát diễn biến thị 

trường, thường xuyên nắm bắt tình hình giá cả, nguồn cung, tâm lý của nhân dân 

trên địa bàn. Định kỳ thứ ba hằng tuần cung cấp thông tin, giá cả thị trường đối 

với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại địa phương, về nhu cầu tiêu dùng, về nhu 

cầu cần hỗ trợ… về Sở Công Thương và định kỳ trước 16h00’ hàng ngày khi xảy 

ra dịch bệnh từ cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh để kịp thời điều hành khi cần thiết. 

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

chợ trên địa bàn tiếp tục sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện hoạt động thương 

mại ổn định, bình thường và liên tục (trừ những đơn vị khi có quyết định đóng 

cửa, dừng hoạt động). 

- Chỉ đạo các đơn vị sản xuất nông 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. Nắm chắc về nguồn cung hàng hóa 

của các doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Có phương án bố trí về con người, phương tiện để sẵn sàng điều phối 

vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân khi trên địa bàn có khu vực bị cách ly vì 

dịch bệnh. 



 13 

- Trong trường hợp nhu cầu của nhân dân vùng dịch vượt quá khả năng 

cung ứng của địa phương, kịp thời tổng hợp gửi Sở Công Thương để điều tiết 

hàng hóa phục vụ nhân dân.  

4.  Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh xuyết 

suốt, liên tục; điều tiết, luân chuyển hàng hóa kịp thời tại các điểm bán để đáp 

ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu nhân dân.  

- Phát huy tinh thần vì cộng đồng, đồng hành cùng chính quyền các cấp triển 

khai các giải pháp ổn định thị trường, cung ứng hàng hóa kịp thời, không gián đoạn. 

- Kịp thời phản ánh khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm dự trữ đủ nguồn 

hàng, vật tư nguyên liệu tại chỗ; đảm bảo hoạt động sản xuất, cung ứng hàng 

hóa liên tục, không gián đoạn, kể cả trong tình huống dịch bệnh lan rộng, nhiều 

khu vực bị cách ly. 

- Sẵn sàng phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện điều tiết nguồn 

hàng, tổ chức cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn khi 

dịch bệnh xảy ra, đặc biệt khi có xảy ra trên diện rộng theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền. 

(Có Phụ lục danh sách các đơn vị cung ứng hàng hóa kèm theo) 

Trên đây là Kế hoạch dự trữ hàng hóa nhằm ứng phó với dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị 

phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Công Thương (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Các Sở/ngành: Y tế, Tài chính, Giao thông 

vận tải, Nông nghiệp&PTNN, Thông tin 

truyền thông, Công an tỉnh, Cục QLTT tỉnh 

(phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp); 

- Phòng KT&HT các huyện, Phòng Kinh tế 

thành phố; 

- Lưu VT, QLTM. 
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