
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND Hữu Lũng, ngày      tháng 5 năm 2021 

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 Kế hoạch số 51/KH-SCT ngày 07/5/2021 của Sở Công thương 

tỉnh Lạng Sơn về việc dự trữ nhiên liệu, hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm bình ổn 

giá cả thị trường ứng phó với thiên tai năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Hữu 

Lũng 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 huyện Hữu Lũng 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 huyện 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 

UBND các xã, thị trấn 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 huyện.  

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 01 tháng tiêu thụ gạo bình quân 01 người/tháng là 7kg, số nhân 

khẩu toàn huyện là 122.880 người, nhu cầu tiêu thụ gạo của toàn huyện trong 01 
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tháng bình quân gần 860 tấn. 

- Sản lượng nhóm hàng lương thực trên địa bàn huyện: Lúa 35.000 tấn/năm; 

Ngô 12.000 tấn/năm. Sản lượng gạo tại huyện đạt khoảng 21.000 tấn/năm (1.700 

tấn/tháng). Do vậy sản lượng gạo sản xuất tại huyện đáp ứng đủ nhu cầu của 

huyện.  

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 huyện trong một tháng là 676 tấn. 

- Sản lượng tại huyện hiện nay đáp ứng được 50- 70%  nhu cầu tiêu dùng. 

Sản lượng thiếu cần tổ chức thu mua của các tỉnh, huyện lân cận.  

* Nhóm rau xanh các loại 

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

- Sản lượng tại huyện có thể đáp ứng 85% nhu cầu tiêu dùng. Sản lượng 

thiếu cần tổ chức thu mua của các tỉnh, huyện lân cận.  

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) 

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

huyện, 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 Oanh Sơn và các hộ kinh doanh cá thể trên địa 

bàn huyện. 

1.4. Đối với nhóm hàng xăng dầu 

Trên địa bàn huyện hiện nay có 24 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đảm bảo đủ 

cung ứng trên địa bàn huyện.  

1.5. Nhóm hàng chất đốt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 

Trên địa bàn huyện hiện nay có trên 50 cửa hàng kinh doanh khí LPG, được 

bố trí đều khắp trên 24 xã, thị trấn đảm bảo đủ cung ứng trên địa bàn.  

2. Thời gian thực hiện: tùy theo điều kiện cụ thể khi thiên tai xảy ra. 

3. Biện pháp thực hiện 

3.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- 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 và các đơn vị liên quan, tăng cường công tác 



3 
 

 

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. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 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. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn điều động nhân lực, cùng các 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 

UBND huyện 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. 

3.2. UBND các xã, thị trấn 

- 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 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 UBND huyện để điều tiết hàng hóa 

phục vụ Nhân dân.  

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

- Phối hợp thực hiện 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 của 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. 



4 
 

 

- 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. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan, 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 và tổng hợp báo cáo theo quy định 

2. UBND các xã, thị trấn, 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 phó với thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương (b/c); 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các DN liên quan (P/h thực hiện); 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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