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KẾ HOẠCH 

Dự trữ nhiên liệu, hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm  

bình ổn giá cả thị trường ứng phó với thiên tai năm 2021 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 06/4/2021 của Bộ Công Thương 

về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. 

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch dự trữ nhiên liệu, hàng hóa, vật tư, nhu yếu 

phẩm bình ổn giá cả thị trường ứng phó với thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện tốt công tác dự trữ, cung ứng nhiên liệu và các mặt hàng thiết 

yếu như: Lương thực, thực phẩm, nước uống... đảm bảo số lượng, sẵn sàng đưa 

ra phục vụ nhân dân trong trường hợp xảy ra thiên tai; bình ổn thị trường, giá cả 

các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh để đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân 

dân trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; 

- Chuẩn bị đầy đủ tổ chức, lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương 

châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; hậu cần tại chỗ; phương 

tiện tại chỗ) kịp thời ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống.  

2. Yêu cầu 

 Triển khai Kế hoạch Dự trữ nhiên liệu, hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm, 

bình ổn thị trường trước, trong và sau khi xảy ra khi thiên tai xảy ra, chú trọng 

khu vực thường xuyên bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị chia cắt. 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 đảm bảo kịp thời, hiệu quả 

không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, ảnh hưởng đến đời sống sinh 

hoạt của nhân dân trên địa bàn.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Về công tác bảo đảm dự trữ và danh mục các nhóm hàng hóa, nhu 

yếu phẩm tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống thiên tai 

xảy ra 

1.1. Đối với nhóm hàng lương thực: Nhu cầu 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 gần 5.800 tấn, một năm gần 70.000 

tấn.  
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Sản lượng gạo tại tỉnh Lạng Sơn đạt khoảng 130.000 tấn/năm 

(10.833tấn/tháng), do vậy 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 của các hộ dân trên địa bàn tỉnh. 

1.2. 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, một năm là khoảng 54.000 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, 

dịch bệnh trên đàn lợn hiện tại cơ bản đã được khống chế, người chăn nuôi yên 

tâm tái đàn), 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. 

1.3. 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, mì ăn liền, 

nước uống…): Hiện nay nguồn hàng đã có sẵn tại các cơ sở kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh. 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 TM Hoàng Nguyên, Công ty TNHH TMXD Thiên Phú và các hộ kinh 

doanh cá thể trên địa bàn tỉnh. 

1.4. Đối với nhóm hàng xăng dầu: Nhu cầu tiêu dùng bình quân 1 tháng 

khoảng 6.000 m3. Tuy nhiên trong giai đoạn dịch Covid-19 dự kiến nhu cầu 

giảm khoảng 60%. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 106 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 

được bố trí đều khắp trên 11 huyện, thành phố với lượng dự trữ thường xuyên 

khoảng 3.000m3 xăng và 1.500m3 dầu, đảm bảo đủ cung ứng trên địa bàn. Mặt 

hàng này được cung ứng chủ yếu bởi các doanh nghiệp: 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. 

1.5. Nhóm hàng chất đốt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Tổng nhu cầu tiêu 

dùng 1 tháng khoảng 500 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 400 tấn, đáp ứng nhu cầu trên địa bàn. 
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2. Thời gian thực hiện: Tùy theo điều kiện cụ thể khi thiên tai xảy ra. 

3. Biện pháp thực hiện 

3.1. Phòng Quản lý thương mại 

- Chủ động năm bắt tình hình, có phương án triển khai thực hiện các 

phương án đảm bảo cân đối cung cầu, sẵn sàng cung ứng kịp thời các loại hàng 

hóa thiết yếu đến người dân vùng bị ảnh hưởng của bão, lũ khi có yêu cầu. Tăng 

cường phối hợp lực lượng quản lý thị trường, Thanh tra Sở, các địa phương và 

các lực luợng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để 

ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, tăng giá 

hàng hóa, dịch vụ làm mất ổn định thị trường trong thời gian thiên tai xảy ra. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa trước 

trong và sau thiên tai xảy ra. 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 nơi xảy ra thiên 

tai. 

- 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 trong trường hợp cần thiết. 

- Tham mưu công tác phối hợp với các địa phương điều động nhân lực, 

phương tiện của Sở, cùng phương tiện, nhân lực của các doanh nghiệp được 

phân công kịp thời ứng phó vận chuyển hàng hoá đến địa bàn xảy ra thiên tai. 

Đối với các địa bàn bị chia cắt, cô lập, ngoài việc tích cực phối hợp với địa 

phương và doanh nghiệp như trên, cần thiết đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu, đề nghị các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng để kịp thời vận chuyển hàng hóa ứng cứu nhân dân. 

- Tham mưu công tác phối hợp với địa phương xác định mặt hàng, số 

lượng cần thiết phải huy động để hỗ trợ, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trưng 

mua của các doanh nghiệp; trực tiếp cùng địa phương giám sát việc phân phối 

hàng hóa đến nhân dân đúng địa bàn, đúng đối tượng và theo dõi, xác nhận để 

thanh toán tiền hàng đã trưng mua cho doanh nghiệp. 

3.2. Phòng Kinh tế thành phố, Phòng KT và HT các huyện 

- Chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm về dự trữ nhiên liệu, hàng hóa 

nhu yếu phẩm trong khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ 

(chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). 

Cụ thể về số lượng, chủng loại hàng dự trữ, phương án dự trữ, phương án vận 

chuyển và phân phối hàng hóa.  

- 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 
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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 do 

thiên tai. 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.  

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

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

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 trong trường hợp diễn ra thiên tai.  

- 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 có nhiều khu vực bị cách 

ly vì thiên tai. 

- 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 

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

có thẩm quyền. 

3.4. Các phòng, đơn vị trực thuộc  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị có trách nhiệm phối hợp 

chặt chẽ với phòng được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, thiết thực. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động 

phối hợp, triển khai thực hiện theo các nội dung cụ thể của kế hoạch này. Phòng 

Quản lý Thương mại chủ trì, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực 

thuộc thực hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Phòng quản lý thương mại phối hợp vơi Thanh tra Sở thường xuyên 

kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hàng hóa dự trữ cho mùa mưa bão, sẵn sàng 

phục vụ đảm bảo yêu cầu các mặt hàng thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa... sẵn 

sàng ứng cứu khi thiên tai xảy ra. 
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3. Các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện tốt chế độ thông tin, 

báo cáo kịp thời các tình huống do thiên tai gây ra, đảm bảo thông tin thông suốt 

trong mọi tình huống.  

Trên đây là kế hoạch Dự trữ nhiên liệu, hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm, 

bình ổn thị trường ứng phố với thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các 

phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Công Thương (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng KT&HT các huyện, Phòng KT TPLS; 

- Các DN liên quan (đề nghị p/h thực hiện); 

- Lưu VT, QLTM. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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