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PHƯƠNG ÁN 

Đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người 

dân  và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian giãn cách   

xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND 

tỉnh về việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; Sở Công Thương xây 

dựng Phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ 

nhu cầu người dân và duy trì  hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian 

giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn bộ địa bàn huyện 

Hữu Lũng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Nhằm triển khai có hiệu quả việc bảo đảm cung cầu, bình ổn giá cả các 

mặt hàng thiết yếu;  

- Hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho người dân và doanh 

nghiệp; 

- Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm 

đời sống của Nhân dân trong giãn cách xã hội để phòng, chống dịch trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Yêu cầu 

- Áp dụng phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” trong phương án cung ứng hàng 

hóa đảm bảo phòng chống dịch; 

- Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin giữa các 

Sở, ban, ngành, huyện Hữu Lũng và các đơn vị liên quan để triển khai đạt hiệu 

quả nhất đối với các nội dung tại Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 

30/5/2021 của UBND tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội trên toàn địa bàn 

huyện Hữu Lũng; 
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- Đảm bảo việc điều tiết, lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu kịp thời 

phục vụ nhu cầu của người dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân 

thu mua, tiêu thụ nông sản được sản xuất, thu hoạch trên địa bàn tỉnh; sản phẩm 

hàng hóa, nông sản được lưu thông, cung ứng phải đảm bảo an toàn dịch bệnh 

và an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. 

II. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Phạm vi: Toàn huyện Hữu Lũng. 

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/5/2021 đến hết thời gian giãn cách xã 

hội.  

III. NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG ÁN 

1. Nguyên tắc chung 

- Áp dụng nguyên tắc “4 tại chỗ”, phát huy tối đa năng lực cung ứng hàng 

hóa tại các địa phương. Trong đó, sử dụng nguồn cung hàng hóa của các hộ kinh 

doanh đối với nhóm hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm chế biến sẵn, các 

hàng tiêu dùng, hàng gia dụng khác... Riêng đối với nhóm hàng nông sản, thực 

phẩm tươi sống chủ yếu sử dụng nguồn lực từ các trang trại, gia trại, các hộ 

nông dân trong huyện và trong tỉnh; 

- Khuyến khích người dân trên địa bàn các huyện khi có nhu cầu về hàng 

hóa sẽ ưu tiên sử dụng hàng đã có tại các địa phương. Trường hợp các đầu mối 

cung ứng hàng hoá tại địa phương không có hoặc không đủ số lượng cung ứng, 

liên hệ đặt hàng trực tuyến, đặt hàng qua điện thoại với các siêu thị, trung tâm 

thương mại, cửa hàng tiện lợi, thương nhân đầu mối thu mua hàng hóa… trên 

địa bàn để đặt mua hàng hóa với yêu cầu công tác giao nhận hàng hóa phải đảm 

bảo các quy định về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm 

soát. 

2. Nội dung phương án 

Để đảm bảo lưu thông, cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu 

người dân và đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian giãn cách 

xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn bộ địa bàn huyện Hữu Lũng 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020; đề nghị UBND huyện Hữu Lũng 

triển khai các nhiệm vụ sau: 

2.1. Trong công tác bảo đảm cung cầu, bình ổn giá cả các mặt hàng 

thiết yếu 

- Chủ động rà soát 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 (xác định cụ thể số lượng 

người, số lượng hàng hóa cung ứng, phương thức vận chuyển, cung ứng hàng 
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hóa đến người dân). Xây dựng kế hoạch và sẵn sàng tổ chức các điểm bán hàng 

bình ổn giá, bán hàng lưu động đối với các mặt hàng thiết yếu đảm bảo đáp ứng 

các yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid-19. 

- Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ địa bàn huyện Hữu 

Lũng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa tuy nhiên phải 

thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 

thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống 

dịch quy định tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc “Hướng dẫn phòng, chống và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, 

chợ, nhà hàng” và Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và 

ký túc xá cho người lao động”.  

- Lựa chọn, lập danh sách các đơn vị cung cấp các mặt hàng thiết yếu trên 

địa bàn để đảm bảo cung ứng hàng hóa theo phương châm 4 tại chỗ theo từng 

cấp độ dịch bệnh. Yêu cầu các doanh nghiệp, cửa hàng, điểm bán lẻ, hộ kinh 

doanh cá thể có nhu cầu nhập hàng hóa liên hệ với các đơn vị cung ứng để được 

cung ứng hàng hóa. Chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường bán hàng qua kênh 

thương mại điện tử và thực hiện giao hàng tại nhà. 

- Trên cơ sở danh sách các đơn vị sản xuất, phân phối lớn các mặt hàng 

thiết yếu trên địa bàn do Sở Công Thương cung cấp (nhóm hàng lương thực; 

nhóm hàng thực phẩm; nhóm hàng công nghệ phẩm tiêu dùng; nhóm hàng xăng 

dầu; nhóm hàng chất đốt), đề nghị UBND huyện Hữu Lũng chủ động liên hệ 

trao đổi, cung cấp cho các thương nhân trên địa bàn huyện thực hiện mua hàng 

khi có nhu cầu. Trong 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. 

-  Xây dựng phương án tổ chức các điểm bán hàng lưu động đối với các 

mặt hàng thiết yếu đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về công tác phòng chống dịch 

Covid-19. Trong trường hợp cấp bách, đề nghị UBND huyện Hữu Lũng huy 

động các xe của doanh nghiệp và của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

Hữu  Lũng để thực hiện vận chuyển, phân phối hàng hóa trong địa bàn huyện. 

Trường hợp doanh nghiệp và huyện không đủ xe cung ứng hoặc khi dịch diễn 

biến ở cấp độ 4,5; cần đề xuất phương án huy động lực lượng quân đội, công an 

hỗ trợ phương tiện để tham gia vận chuyển, phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm 

phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ kho của các đơn vị kinh doanh 

đến các cơ sở phân phối trên địa bàn huyện.  
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- Chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch bệnh, Công an huyện, các xã, phường, 

thị trấn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị (phương tiện, người lái, 

người giao nhận hàng hóa đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo yêu 

cầu 5K của Bộ Y tế) vận chuyển hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu như: lương 

thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm...nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dụng của người 

dân trên địa bàn, chủ động xây dựng Phương án vận chuyển cung ứng hàng hóa 

trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng công tác phòng chống dịch 

trên cơ sở tham khảo một số phương án vận chuyển hàng hóa như sau: 

(1) Đối với việc vận chuyển cung ứng hàng hóa thiết yếu từ các địa 

phương khác về huyện Hữu Lũng  

- UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn các 

điểm tập kết hàng hóa từ các địa phương khác tới huyện (nơi trung chuyển) 

thuận lợi cho việc giao nhận hàng và đảm bảo công tác phòng, chống dịch ( nên 

bố trí tại các Chốt kiểm dịch y tế trước khi vào địa bàn huyện). 

- Đối với các cơ sở phân phối lớn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong trường 

hợp muốn cung cấp hàng hóa cho địa bàn huyện Hữu Lũng và đối với các cơ sở 

kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn huyện, trong trường hợp các doanh nghiệp, cửa 

hàng, điểm bán lẻ, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện có nhu cầu nhập 

hàng hóa tại các địa phương khác; đề nghị các doanh nghiệp gửi danh sách 

phương tiện vận tải đến UBND huyện Hữu Lũng. Đề nghị UBND huyện tổng 

hợp danh sách các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu gửi cho các doanh nghiệp 

và các địa điểm chốt chặn trên địa bàn để thực hiện vận chuyển hàng hóa đến 

các địa điểm chốt chặn trước khi vào địa bàn huyện Hữu Lũng. 

- Trường hợp xe vận chuyển đến các địa điểm chốt chặn trước khi vào địa 

bàn huyện Hữu Lũng sẽ thực hiện vận chuyển hàng hóa theo một trong các 

phương án sau: 

+ Phương án 1: Trường hợp lái xe vận chuyển hàng hóa đi qua vị trí chốt 

chặn vào địa bàn huyện Hữu Lũng, đề nghị các đối tượng tham gia vận chuyển 

hàng hóa phải thực hiện nghiêm theo đúng các hướng dẫn tại Công văn số 

898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa và Công văn số 351/BYT-MT ngày 

28/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong 

vận chuyển hàng hóa (thực hiện xét nghiệm PCR; test nhanh kháng nguyên; 

phun khử khuẩn...). Trong trường hợp này, đề nghị các cơ sở phân phối gửi danh 

sách phương tiện vận chuyển đến UBND huyện tổng hợp để triển khai hoặc cấp 

phiếu được lưu thông đến các chốt kiểm dịch trên địa bàn (cụ thể về tên lái xe, 

người giao nhận, biển số xe, hàng hóa, số điện thoại, điểm xuất phát, điểm đến; 
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+ Phương án 2: Trường hợp lái xe vận chuyển hàng hóa không đi qua vị 

trí chốt chặn, nghiên cứu thực hiện theo phương án đổi lái xe. Khi thực hiện theo 

phương án này, đơn vị phân phối hàng hóa cần bố trí lái xe tại phía trong địa bàn 

huyện Hữu Lũng để thực hiện đổi lái tại vị trí chốt chặn. Xe sau khi được dỡ bốc 

hàng tại các địa điểm cụ thể sẽ quay lại vị trí chốt chặn, thực hiện phun khử 

khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Trong 

trường hợp cần thiết, đề nghị UBND huyện Hữu Lũng hỗ trợ thành lập đội lái xe 

chuyên trách trên địa bàn huyện Hữu Lũng để thực hiện vận chuyển, phân phối 

hàng hóa trong địa bàn. 

+ Bên cạnh đó, tùy vào từng trường hợp cụ thể, UBND huyện nghiên cứu 

áp dụng những phương án vận chuyển hàng hóa từ bên ngoài vào địa bàn huyện 

Hữu Lũng đảm bảo theo đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 

trong vận chuyển hàng hóa theo quy định của Bộ Y Tế. Trường hợp có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo các cơ quan liên quan để được hướng dẫn kịp 

thời. 

(2) Đối với việc vận chuyển cung ứng hàng hóa thiết yếu trong địa bàn 

huyện Hữu Lũng. 

- Để đảm bảo hàng hóa được lưu thông thuận lợi, UBND huyện chỉ đạo 

các chốt, trạm kiểm soát tạo điều kiện cho các phương tiện, người lái, người 

giao nhận hàng (người tham gia, phương tiện vận tải đã áp dụng đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định Bộ Y tế) được cung ứng, 

vận chuyển hàng hóa (có đủ chứng từ, hóa đơn, chứng minh nguồn gốc xuất 

xứ…) đến các đại lý, cửa hàng, địa điểm kinh doanh được phép hoạt động trên 

địa bàn các xã (nhất là đối với hàng hóa lượng thực, thực phẩm, hàng nông sản, 

hàng hóa tươi sống). 

- Các thương nhân, doanh nghiệp đầu mối, các đầu mối thu mua nông sản 

trên địa bàn cần gửi danh sách đến UBND cấp xã để gửi đến UBND huyện tổng 

hợp và triển khai hoặc cấp phiếu được lưu thông đến các chốt kiểm dịch trên 

toàn địa bàn (cụ thể về tên lái xe, người giao nhận, biển số xe, hàng hóa, số điện 

thoại, điểm xuất phát, điểm đến). 

2.2. Trong việc tổ chức các điểm bán hàng mới (tạm thời, lưu động, dã 

chiến...) và các điểm bán hàng bình ổn giá 

- Đề nghị UBND huyện triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 45/KH-

SCT ngày 17/4/2020 về tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo quan hệ 

cung cầu, bình ổn giá cả hàng hóa  thị trường trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

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

UBND huyện xác định ngay địa điểm xảy ra thiếu hàng và chỉ đạo các đơn vị 
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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. 

2.3. Trong việc tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho người dân và doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện 

- Đề nghị UBND huyện Hữu Lũng tổng hợp cụ thể về sản lượng, giá cả, 

thời gian thu hoạch các mặt hàng nông sản phải thực hiện hỗ trợ tiêu thụ ngay 

trong thời gian tới và gửi danh sách về Sở Công Thương trước ngày 03/6/2021. 

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương sẽ ban hành văn bản gửi Sở Công Thương các 

tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp đầu mối tiêu thụ trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ, 

thực hiện kết nối, tìm kiếm đối tác để thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa nông sản 

trên địa bàn. Đối với địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở tổng hợp sản lượng của 

huyện Hữu Lũng, Sở Công Thương sẽ là đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện việc hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản; đồng thời sẽ chủ 

trì và phối hợp thực hiện hỗ trợ tiêu thụ bán các mặt hàng nông sản tại Trung 

tâm thương mại Vincom-Chi nhánh Lạng Sơn và các kênh tiêu thụ khác.  

- Hàng hóa nông sản sẽ được thu gom qua các đầu mối trên địa bàn huyện 

và bán cho các thương nhân đầu mối khác ngoài địa bàn theo mối liên kết hàng 

năm hoặc với các thương nhân khác do Sở Công Thương kết nối. Thương nhân, 

phương tiện thu gom hàng nông sản trên địa bàn được đi/ đến các địa bàn khác 

có hàng và mang đến nơi tập kết khi đã đảm bảo các điều kiện phòng chống 

dịch.  

- Trong việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cần thực hiện theo 

hướng dẫn tại Công văn số 1083/BCT-TTTN ngày 01/3/2021 của Bộ Công 

Thương về hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản vùng đang 

có dịch Covid-19. Hoạt động vận tải qua lại,thu gom hàng nông sản đi, đến 

vùng, khu vực, địa điểm trên địa bàn phải tuân thủ các quy định về phòng, chống 

dịch của ngành y tế, giao thông vận tải như Công văn số 898/BYT-MT ngày 

07/02/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong 

vận chuyển hàng hóa và Công văn số 351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế 

về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa (đối 

với các phương tiện vận chuyển, lái xe, áp tải, bán hàng, mua hàng, bốc vác, gia 

công và hậu cần) và các quy định hiện hành khác hoặc thực hiện theo Phương 

án tại Mục 2.1. 

2.4. Về hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn 

2.4.1. Về đảm bảo nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất và tiêu thụ 
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- Về vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đề 

nghị nghiên cứu, tham khảo theo phương án đối với việc vận chuyển cung ứng 

hàng hóa thiết yếu đã nêu tại Mục 2.1. 

- Quá trình vận chuyển phải thực hiện nghiêm theo các hướng dẫn quy 

định của Bộ Y tế  tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế 

về hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa và 

Công văn số 351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường 

phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa. 

2.4.2. Về đảm bảo nguồn lao động cho hoạt động sản xuất 

Đề nghị UBND huyện phối hợp với doanh nghiệp tuyên truyền vận động 

các lao động địa phương thực hiện tham gia, duy trì hoạt động sản xuất của các 

doanh nghiệp trên cơ sở thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 656/UBND-KGVX ngày 23/5/2021 

về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, 

khu, cụm công nghiệp và Công văn số 1436/SCT-QLCN ngày 16/11/2020 của 

Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm Covid-19 tại các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. 

2.5. Công tác thông tin, truyên truyền 

Đề nghị UBND huyện thông báo Phương án này đến các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn được biết để chủ động 

xây dựng  kế hoạch, phương án trong hoạt động cung ứng hàng hóa, sản xuất, 

kinh doanh, thu hoạch, tiêu thụ hàng hóa… trong thời gian giãn cách xã hội. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng 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; 

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các đơn vị liên quan để nắm chắc nguồn cung các mặt hàng thiết yếu và một 

số mặt hàng phục vụ nhân dân; hỗ trợ kết nối các đơn vị phân phối với doanh 

nghiệp sản xuất để đảm bảo nguồn cung hàng hóa sẵn sàng phục vụ nhân dân. 

Cung cấp danh sách các các đơn vị sản xuất, kinh doanh lớn trên địa bàn đến các 

huyện, thành phố; 
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- Là đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc hỗ 

trợ kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19; 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn 

xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

của nhân dân trên địa bàn huyện, báo cáo về Sở công Thương theo quy định; 

chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện, con người phối hợp với địa phương tổ chức 

các điểm bán hàng bình ổn giá, bán hàng lưu động đối với các mặt hàng thiết 

yếu đảm bảo đúng các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19; 

- Phối hợp với UBND huyện, các đơn vị có liên quan tổ chức điều tiết 

hàng hóa đến các điểm thiếu hàng hóa trên địa bàn huyện để phục vụ nhu cầu tối 

thiểu của người dân. Khi cần điều động hàng hóa đến các điểm có hiện tượng 

thiếu hàng, Sở Công Thương chủ trì trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp có 

sản xuất các mặt hàng đang thiếu để điều động đến khu vực cần.   

2. Đề nghị các sở, ngành phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

2.1. Đề nghị Sở Y tế 

-  Trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải để phối 

hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, xác nhận hàng hóa, 

nông sản an toàn dịch bệnh (nếu có); phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng 

dẫn triển khai các biện pháp an toàn phòng dịch cho người, phương tiện và hàng 

hóa để lưu thông hàng hóa qua trên địa bàn huyện;  

- Chủ trì tham mưu, hướng dẫn việc lưu thông phương tiện, con người  

ra/vào địa bàn huyện Hữu Lũng để giao nhận hàng hóa thiết yếu, thu mua tiêu 

thụ nông sản, cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất theo đúng các quy định 

trong phòng, chống dịch Covid-19. 

2.2. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo và hướng dẫn huyện phương  án sản xuất, nuôi trồng các loại 

nông, lâm, thủy sản phù hợp với nhu cầu, khả năng tiêu thụ trong bối cảnh dịch 

Covid-19; 

- Hướng dẫn quy trình chăm sóc, thu hoạch, đóng gói, bảo quản nông sản 

đảm bảo an toàn dịch bệnh để tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ; 

- Phối hợp với Sở Công Thương cung cấp các thông tin về hàng hóa nông 

sản an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện để kết nối tiêu 

thụ. 

2.3. Đề nghị Sở Giao thông vận tải 
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- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai các 

biện pháp an toàn phòng dịch cho người, phương tiện và hàng hóa để lưu thông 

hàng hóa qua trên địa bàn huyện hoặc ra/vào địa bàn huyện theo đúng các quy 

định trong phòng, chống dịch Covid-19; 

- Phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng và các cơ quan liên quan lựa chọn 

các điểm tập kết hàng hóa từ các địa phương khác tới huyện (nơi trung chuyển) 

thuận lợi cho việc giao nhận hàng và đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

- Đề xuất phương án bố trí hoặc phân luồng, tuyến giao thông ưu tiên 

phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa hoạt động 24/24h đến các khu vực 

thiếu hàng hoặc vận chuyển hàng hóa để cung ứng hàng hóa cho người dân; tạo 

điều kiện cho phương tiện, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nông sản thực 

phẩm tiêu thụ cho nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã đáp ứng đúng 

yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế đi tiêu thụ. 

2.4. Đề nghị Công an tỉnh 

- Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và bảo vệ tuyệt 

đối an toàn các mục tiêu, phương tiện, tài sản ứng phó với dịch bệnh Covid-19 

trong thời gian dịch bệnh. Tổ chức điều tra, 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. 

- Chỉ đạo Công an huyện, các chốt, trạm kiểm soát trên địa bàn tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị (phương tiện, người lái, người giao 

nhận hàng hóa đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu 5K của 

Bộ Y tế) vận chuyển hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu như: lương thực, thực 

phẩm, nhu yếu phẩm... được lưu thông kịp thời, bình thường, hoạt động 24/24h 

đến các khu vực trên địa bàn huyện, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dụng của người 

dân. 

2.5. Đề nghị 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 của huyện Hữu Lũng 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. Đồng thời, theo dõi, chấn chỉnh, xử lý những thông tin 

không chính xác, sai lệch trên báo chí và trên mạng Internet, làm ảnh hưởng đến 

tâm lý của người dân trên địa bàn tỉnh; 

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

hướng tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, tình hình biến động cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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3. Đề nghị các doanh nghiệp phân phối, các thương nhân tiêu thụ 

nông sản lớn trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng 

- 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 đặc biệt 

tại các cơ sở thuộc hệ thống trên địa bàn huyện Hữu Lũng nhằm đáp ứng nhu 

cầu hàng hóa thiết yếu nhân dân; 

- Kịp thời đăng ký với UBND huyện Hữu Lũng danh sách lái xe, phương 

tiện vận tải thực hiện phối hợp tham gia cung ứng hàng hóa, thu gom, tiêu thụ 

nông sản, vận chuyển nguyên vật liệu trên địa bàn huyện Hữu Lũng (cụ thể về 

tên lái xe, người giao nhận, biển số xe, hàng hóa, số điện thoại, điểm xuất phát, 

điểm đến); 

- Phát huy tinh thần vì cộng đồng, sẵn sàng phối hợp với chính quyền các 

cấp thực hiện điều tiết nguồn hàng, tổ chức cung ứng hàng hóa kịp thời 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. 

Sở Công Thương trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển 

khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi khó 

khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Công Thương (thông qua phòng Quản lý 

Thương mại, SĐT:02053. 875.497; 0913.199.838; 0913.298.269; 0962.999.138; 

0979.143.246) để được hướng dẫn và giải đáp./. 

(Gửi kèm danh sách các đơn vị cung ứng các mặt hàng thiết yếu lớn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban chỉ đạo PCD Covit tỉnh  (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các sở, ngành:Y tế, NN&PTNT, GTVT, TT&TT;  

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Phòng KT&HT huyện Hữu Lũng; 

- Các cơ sở phân phối lớn trên địa bàn; 

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Nguyễn Đình Đại 
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