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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra thị trường và công tác phòng, chống dịch bệnh 

 Covid-19 tại các chợ siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng 

và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 của Bộ Công Thương 

về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; 

chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động 

thương mại trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang 

diễn biến phức tạp; Công văn số 1577/UBND-KGVX ngày 04/12/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 

02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn 10087/BCT-VP ngày 

28/12/2020 của Bộ Công Thương về việc triển khai công tác đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm dịch Covid-19;Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn 

phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; 

Công văn số 2321/BCT-KH ngày 26/4/2021 của Bộ Công Thương về việc tăng 

cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 549/UBND-

KGVX ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Để theo dõi sát diễn biến thị trường, tình hình cung cầu hàng hoá, kiểm 

tra giá cả các mặt hàng thiết yếu; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,  

nhằm bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường 

hàng hóa, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và các hành vi vi phạm pháp 

luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến 

phức tạp. Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch Kiểm tra thị trường và công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, 

cửa hàng và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo Sở - Trưởng đoàn; 

- Đại diện các phòng: Quản lý thương mại, Quản lý công nghiệp, Thanh 

tra Sở; 

- Đại diện Phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố 

Lạng Sơn; 
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- Mời Đại điện Đội Quản lý thị trường các huyện, thành phố - Cục Quản 

lý thị trường tỉnh phối hợp; 

2. Nội dung 

2.1. Kiểm tra tình hình công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ, 

siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh và cơ sở sản xuất công nghiệp  

trên địa bàn. 

2.2. Kiểm tra, khảo sát tình hình thị trường tại các huyện, thành phố. 

+ Nắm tình hình cung cầu hàng hoá, giá cả thị trường, bình ổn thị trường 

các mặt hàng thiết yếu tại các huyện, thành phố. 

+ Công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp đầu mối. 

2.3 Kiểm tra, khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản 

xuất công nghiệp. (chú trọng các doanh nghiệp tập trung nhiều lao động và tại 

các khu, cụm công nghiệp) 

3. Thời gian, địa điểm: Sẽ thông báo chi tiết cụ thể sau. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Phòng KT-HT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố  

Phối hợp cử công chức tham gia đoàn kiểm tra. 

2. Đối với Ban Quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa 

hàng và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid19 ( Báo cáo theo nội dung: Công văn số 12/SCT-TTr ngày 05/01/2021, 

Công văn số 584/SCT-QLTM ngày 06/5/2021, Công văn số 647/SCT-QLTM 

ngày 14/5/2021của Sở Công Thương). 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

3. Đối với Đoàn kiểm tra 

- Thực hiện kiểm tra đầy đủ nội dung yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả, phản ánh trung thực kết quả thực hiện của đơn vị được kiểm tra và báo 

cáo Lãnh đạo Sở kết quả kiểm tra. 

- Giao Phòng Quản lý Thương mại chủ trì là đầu mối theo dõi, đôn đốc 

và thực hiện tổng hợp về: Cung cầu hàng hoá, dự trữ hàng hóa thiết yếu, giá cả 

thị trường, bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu tại các huyện, thành phố. 

- Phòng Quản lý Công nghiệp chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp cơ 

sở hoạt động sản xuất công nghiệp tổ chức triển khai nghiêm túc công tác 

phòng, chống dịch tại cơ sở thực hiện nghiêm việc tự đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm Covid-19; chủ động thực hiện ngay các biện pháp khắc phục (nếu cần 

thiết). 
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- Thanh tra Sở chủ trì theo dõi, đôn đốc và thực hiện tổng hợp kết quả 

kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Giao Văn phòng Sở bố trí phương tiện. 

 Trên đây là Kế hoạch của Sở Công Thương về Kiểm tra thị trường và 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại, cửa hàng và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cục QLTT tỉnh ( phối hợp); 

- UBND các huyện, UBND thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn (phối hợp đưa tin); 

- Các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, các cửa 

hàng, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn (có 

danh sách kèm theo). 

- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; 

- Phòng KT&HT các huyện, Phòng KT thành phố; 

- Lưu: VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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