
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 
Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng  

của nhân dân theo các cấp độ của dịch bệnh Covid-19  

trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu 

tiêu dùng của nhân dân theo các cấp độ của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Để 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, UBND huyện Hữu Lũng xây dựng Kế 

hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân theo các cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xây dựng phương án đảm bảo cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu, mặt 

hàng có nhu cầu cao phục vụ đời sống nhân dân, bình ổn thị trường khi xảy ra dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội. 

- 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 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 huyện. 

- 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). 

2. Yêu cầu 

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

hóa đảm bảo phòng chống dịch. 

- 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. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải 
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pháp cung ứng hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá cả thị trường nhằm ứng 

phó kịp thời, có hiệu quả với những bối cảnh mới của huyện. 

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

phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan để 

triển khai đạt hiệu quả nhất đối với các nội dung tại Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 

12/5/2021 của Bộ Công Thương. 

- 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. 

II. 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 huyện và tình hình thực tế dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện hiện nay có thể giả định, đánh giá tình hình thị trường, cung 

ứng hàng hóa theo 05 tình huống của dịch Covid-19 đã được giả định tại Kế 

hoạch số 63/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh, cụ thể: 

- Cấp độ 1: Khi chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại huyện (do hiện nay đã 

ghi nhận trường hợp bệnh trên địa bàn huyện nên thực hiện xây dựng phương 

án ứng phó từ cấp độ 2). 

- Cấp độ 2: Có trường hợp bệnh xác định đầu tiên xâm nhập và có lây 

nhiễm thứ phát triên địa bàn huyện (đã xảy ra). 

- Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trên địa bàn huyện 

(tình hình hiện nay). 

- Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 1.000 đến 

3.000 trường hợp mắc. 

- Cấp độ 5: Dịch lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 3.000 đến 30.000 và 

trên 30.000 trường hợp mắc. 

III. DỰ BÁO NGUỒN CUNG HÀNG HÓA THỰC PHẨM THIẾT YẾU 

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

địa bàn huyện trong thời gian có dịch bệnh 

Số nhân khẩu toàn huyện là 122.880 người, 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: 

1.1. Đối với nhóm hàng lương thực 

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

khẩu toàn huyện là 122.880 người, nhu cầu tiêu thụ gạo của toàn huyện trong 01 

tháng bình quân là gần 860 tấn. 

- Sản lượng nhóm hàng lương thực trên địa bàn huyện ước đạt: Lúa 

35.000 tấn/năm; Ngô 12.000 tấn/năm. Sản lượng gạo tại huyện đạt khoảng 
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21.000 tấn/năm (1.700 tấn/tháng). Do vậy sản lượng gạo sản xuất tại huyện đáp 

ứng đủ nhu cầu của huyện.  

- 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, nhà phân 

phối cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiêu dùng lớn và nhân dân trên địa bàn 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 thịt lợn hơi xuất chuồng trên địa bàn hiện nay có khoảng 3.766 

con; Sản lượng thịt gia cầm có khoảng 105.630 con, dịch bệnh trên đàn lợn hiện tại 

cơ bản đã được khống chế, người chăn nuôi yên tâm tái đàn, đáp ứng được 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 do trên địa 

bàn người dân tự trồng và tự cung tự cấp. 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; Công ty TNHH TM&XD Thanh 

Thái; Công ty Cổ phần TM Hoàng Nguyên và các hộ kinh doanh cá thể lớn trên 

địa bàn huyện. 

1.4. Đối với nhóm hàng xăng dầu 

- Nhu cầu tiêu dùng bình quân 1 tháng khoảng 1.200 m3. Tuy nhiên trong 

giai đoạn dịch dự kiến nhu cầu giảm khoảng 50%. Trên địa bàn huyện hiện nay có 

24 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, được bố trí đều khắp trên địa bàn các xã, thị trấn 

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 thuộc Công ty xăng dầu Hà Bắc; Xăng dầu Công Minh là đơn 

vị cung ứng chủ lực và hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện, 
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nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân 

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.  

1.6. Việc chuẩn bị nguồn cung hàng thiết yếu theo từng cấp độ dịch 

bệnh 

Trên địa bàn huyện hiện nay, hầu hết hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục 

vụ nhu cầu nhân dân trong huyện được thực hiện kinh doanh thông qua các 

doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể.  

Để chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu phòng khi dịch bệnh gia tăng, 

UBND huyện đã phối hợp với Sở Công Thương làm việc với một số doanh 

nghiệp, một số cơ sở kinh doanh lớn trên địa bàn; theo đó, đề nghị các đơn vị, 

doanh nghiệp tăng năng lực sản xuất, kinh doanh từ 50-100% khi có yêu cầu 

phòng, chống dịch bệnh, đồng thời sẵn sàng ưu tiên cung ứng hàng hóa vào địa 

bàn theo yêu cầu. 

Qua khảo sát và làm việc với một số doanh nghiệp đầu mối lớn trên địa 

bàn huyện cho thấy: Hiện tại các đơn vị luôn sẵn sàng cung ứng đủ nhu cầu để 

phục vụ nhân dân khi có các tình huống dịch diễn ra.  

2. Dự kiến lượng hàng hóa cho người dân trong khu vực bị cách ly 

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

thời gian 21 ngày với định mức cho 01 người trưởng thành như sau: gạo 12,6 

kg; thịt lợn 0,945 kg; thịt gà 1,05 kg; trứng gia cầm 10,5 quả; thủy hải sản 1,092 

kg; rau củ 6,72 kg; mỳ tôm 42 gói; muối ăn 0,105 kg; dầu ăn 0,63 lít; nước đóng 

chai 42 lít; giấy vệ sinh 1,5 cuộn; nước sát khuẩn 0,15 lít. Trên cơ sở đó, xác 

định kịch bản và lượng hàng hóa phục vụ cho các khu vực bị cách ly theo các 

cấp độ. 

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 xảy ra dịch từ cấp độ 3: nhu cầu tiêu dùng và giá một số mặt 

hàng tiêu dùng thiết yếu (lương thực, thực phẩm) tăng vì nhân dân lo sợ lây lan 

dịch bệnh trên diện rộng sẽ có tâm lý mua tích trữ nhu yếu phẩm để dùng dần, 

gây nên tình trạng khan hàng, tăng giá. 

IV. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ THEO TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH 

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 
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hàng tiêu dùng, hàng gia dụng khác.v.v. 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 một số huyện lân cận. 

Khuyến khích người dân trên địa bàn các xã, thị trấn 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 thương nhân đầu 

mối thu mua hàng hóa… trên địa bàn để đặt mua hàng hóa. 

2. Các giải pháp đã triển khai thực hiện ở cấp độ 1 và cấp độ 2 

a) Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Phối hợp chặt chẽ với đầu mối tại các xã, thị trấn và các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh lớn trên địa bàn nắm bắt về tình hình cung – cầu hàng hóa, giá cả thị 

trường, kịp thời thông tin, khuyến cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng 

để nhân dân được biết, tránh tâm lý hoang mang, tích trữ lương thực, thực phẩm 

không cần thiết.  

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp đầu mối có 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. 

- Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 04, UBND các xã, thị trấn, tăng 

cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và ổn 

định thị trường hàng hóa, đảm bảo hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn 

huyện. 

- Phối hợp UBND các xã, thị trấn triển khai các giải pháp tiêu thụ hàng nông 

sản, cho nhân dân trên địa bàn huyện do dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã 

hội.  

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị 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 các xã, thị trấn để cung ứng cho người dân. 

b) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Nắm chắc tình hình sản xuất trên địa bàn huyện, diễn biến phát sinh các 

loại dịch hại trên cây trồng, vật nuôi để tuyên truyền và hướng dẫn người dân các 

biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.  

- Khuyến cáo các xã, thị trấn phát triển sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi) theo 

kế hoạch, đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm tại chỗ và cung cấp ra thị 

trường khi cần thiết. 

- Chủ động điều tiết nước tưới, tiêu hợp lý, tiết kiệm đảm bảo đủ nước cho 

các cây trồng, nhất là cây lúa. Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đối phó với các diễn 

biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là hạn hán, mưa bão lớn, ngập úng, đảm bảo 

an toàn các hồ đập trong mùa mưa bão. 
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c) Công an huyện 

Chỉ đạo công an các xã, thị trấn, các bộ phận chuyên môn, 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.v.v. được lưu 

thông kịp thời, bình thường nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dụng của người dân trên 

địa bàn huyện. 

d) UBND các xã, thị trấn 

- 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. Cụ thể về số lượng, chủng 

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

hóa. Trước 16h00’ hàng ngày, UBND các xã, thị trấn báo cáo cập nhật tình hình 

theo nhiệm vụ được phân công phụ trách trong trường hợp có biến động (yêu 

cầu báo cáo phải chi tiết, cụ thể tình hình, nhận định, đánh giá và đề xuất giải 

pháp giải quyết) về phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp báo cáo UBND 

huyện. 

- Chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch bệnh, trên địa bàn 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.v.v.đến các khu vực thiếu hàng hoặc vận chuyển hàng hóa đến khu vực 

cách ly, phong tỏa kịp thời, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên 

địa bàn huyện. 

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

UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

+ Chủ động xây dựng Kế hoạch điều phối hàng hóa cho khu vực bị cách 

ly ( xác định cụ thể số lượng người, số lượng hàng hóa cung ứng, phương thức 

vận chuyển, cung ứng hàng hóa đến người dân). 

+ Trong quá trình cách ly y tế, UBND các xã, thị trấn thành lập tổ cung 

ứng hàng hóa; Lập danh sách các đơn vị cung ứng hàng hóa trên địa bàn theo 

phương châm 4 tại chỗ theo từng cấp độ dịch bệnh. 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. 

+ 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. Cấp độ 3: Dịch bệnh đã lây lan trên 20 trường hợp mắc trên địa 

bàn huyện (Tình hình hiện nay trên địa bàn huyện) 

2.1. Tình hình hiện nay: Tính đến 13giờ 00 ngày 06/6/2021 trên địa bàn 

huyện có tổng số 82 F0,  1.465 F1, 8036 F2. Tình hình thị trường vẫn diễn ra 

bình thường, giá cả hàng hóa ổn định, chưa có hiện tượng sốt giá, găm hàng, mất 

cân đối cung - cầu. Trong trường hợp số ca bệnh tiếp tục tăng trên 100 ca F0 đến 

mức trần của cấp độ dịch: Hàng hóa phải điều tiết nhiều lần/ngày đối với các hệ 

thống phân phối trong huyện. Các hoạt động thương có thể sẽ dừng hoạt động, 

các doanh nghiệp tăng cường bán hàng qua kênh thương mại điện tử và thực hiện 

giao hàng tại nhà. 

2.2. Biện pháp đang triển khai thực hiện 

Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong cấp độ 2 và triển khai thực 

hiện các nội dung sau: 

 a) Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

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

nghiệp kinh doanh thương mại, các cơ sở kinh doanh thương mại lớn khả năng 

cung ứng của các đơn vị. Trường hợp nguồn cung vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của 

người dân, đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh lớn 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 thiếu hàng cục bộ, chỉ đạo 

các doanh nghiệp khẩn trương điều tiết trong hệ thống để chuyển hàng nhanh 

nhất đến các điểm thiếu hàng.  

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng phương án vận 

chuyển hàng hóa phục vụ người dân khi nguồn cung hàng hóa thiết yếu quá 

khan hiếm, không đáp ứng được nhu cầu phục vụ nhân dân; thực hiện chính 

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

điểm. 

b) Phòng Tài Chính- Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng tham mưu cho UBND huyện thực hiện chính sách trưng mua lương thực, 

thực phẩm để phân phối cho một số khu vực trọng điểm khi có yêu cầu. 

c) Lực lượng vũ trang: Huy động các nguồn lực của quân đội, công an tham 

gia chống dịch. Huy động phương tiện, con người của  lực lượng vũ trang tham gia 

tiếp nhận, phân phối hàng hóa, lương thực, thực phẩm hỗ trợ đến từng hộ dân trong 

vùng phong tỏa cách ly y tế khi có yêu cầu. 

d) UBND các xã, thị trấn 

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

UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và 

Hạ tầng) để có phương án chỉ đạo các đơn vị phân phối đưa hàng đến khu vực 

thiếu hàng. 
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- UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ phục vụ cung ứng hàng hóa, chịu 

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

3. Cấp độ 4, cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 

1.000 đến 3.000 trường hợp mắc; Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng 

từ trên 3.000 đến 30.000 và trên 30.000 trường hợp mắc 

3.1 Nhận định tình hình:  

* Cấp độ 4: Trên địa bàn có từ 1.000 đến 3.000 ca nhiễm bệnh. Nhu cầu sử 

dụng hàng hóa tăng trong nhiều ngày, phải tăng thêm nhiều kho dự trữ hàng hóa 

trên địa bàn huyện và phải thực hiện điều tiết hàng hóa trên địa bàn tỉnh; cần huy 

động thêm một số hàng hóa thiết yếu cần thiết (thực phẩm, rau, củ, quả…) từ các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

* Cấp độ 5: Dịch lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 3.000 đến 30.000 

và trên 30.000 trường hợp mắc khiến cho người dân trên địa bàn huyện đều có 

nguy cơ lây nhiễm cao. Hoạt động một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa 

số phải tạm ngừng, chỉ có một số điểm bán mặt hàng thiết yếu hoạt động theo 

chỉ đạo của huyện. Người dân trên địa bàn chỉ ra khỏi nơi ở để mua hàng hóa 

thiết yếu. Lượng hàng hóa cần cung ứng cho người dân trên địa bàn tăng đột 

biến, tiếp tục mở thêm các kho hàng để đưa hàng về tăng lượng dự trữ, huy động 

thêm các phương tiện để vận chuyển hàng hóa. 

3.2. Biện pháp ứng phó 

Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong cấp độ 2,3 và triển khai 

thực hiện các nội dung sau: 

a) Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

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

bán ra hợp lý và có kế hoạch, phương án điều tiết hàng hóa; thông tin, tuyên 

truyền đến người tiêu dùng mua hàng đủ dùng, không gom hàng. Huy động mọi 

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 huyện. 

- Tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối điều tiết tổng lực hàng 

hóa về địa bàn huyện; mở thêm các kho dự trữ hàng, các điểm bán lưu động tại 

các xã, thị trấn; phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết lập thêm các kho dã 

chiến. 

- Thực hiện giới hạn lượng hàng hóa bán ra với mỗi khách hàng cá nhân 

khi dịch diễn biến trên diện rộng.  

b) Phòng Tài chính- Kế hoạch: Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh 

phí hỗ trợ công tác dự trữ hàng hóa và vận chuyển hàng hóa phục vụ người dân 

phục vụ khu vực cách ly để triển khai các phương án cung ứng hàng hóa cho 

nhân dân khu vực bị cách ly. 
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c) Lực lượng vũ trang: Trong trường hợp giới nghiêm chỉ có xe của lực 

lượng vũ trang đảm nhiệm việc vận chuyển, ngoài xe của lực lượng vũ trang 

thực hiện vận chuyển, cung ứng hàng hóa, trường hợp cần thiết sẽ trưng dụng 

thêm phương tiện vận chuyển của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia 

vận chuyển dưới sự giám sát của lực lượng vũ trang để cung ứng hàng hóa thiết 

yếu từ các kho dự trữ đến các khu vực cách ly.  

4. Công tác vận chuyển hàng hóa 

4.1. Tại các khu vực cách ly y tế 

* Quản lý phương tiện chở hàng hóa ra khỏi khu vực cách ly y tế: 

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quản lý, điều tiết việc vận 

chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực cách ly y tế theo quy định phòng chống dịch. 

Trong trường hợp cần thiết, áp dụng các biện pháp như sang tải, đổi lái để vận 

chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực cách ly y tế. 

* Quản lý lái xe và nhân viên bốc xếp trong vùng cách ly y tế: 

- UBND các xã, thị trấn quản lý hoạt động lái xe và dịch vụ bốc xếp hàng 

hóa trong vùng cách ly y tế; 

- Những người tham gia bốc xếp và vận chuyển hàng hóa phải thực hiện 

tốt quy định “5K” trước, trong và sau khi bốc xếp, vận chuyển hàng hóa; 

- Tự theo dõi sức khỏe bản thân, nếu có các biểu hiện như sốt, ho, khó 

thở, mệt mỏi…cần chủ động cách ly, thông báo cho đơn vị quản lý và cơ quan y 

tế để được hướng dẫn.  

4.2. Ở bên ngoài khu cách ly y tế 

- UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách, quản lý, 

hướng dẫn các xe vận tải ra vào địa phương để thu mua, 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 các xã, thị trấn 

trong trường hợp bị phong tỏa, cách ly y tế.  

- Doanh nghiệp chủ động điều tiết phương tiện vận chuyển của đơn vị 

hoặc phương tiện thuê để tổ chức vận chuyển, cung ứng hàng hóa đến các điểm 

bán hàng hoặc khu vực tiếp nhận hàng hóa cho người thuộc diện cách ly. Các 

xã, thị trấn chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để hỗ trợ công tác tiếp nhận, 

vận chuyển hàng hóa cung ứng cho người dân trên địa bàn. Trường hợp doanh 

nghiệp và các xã, thị trấn không đủ xe cung ứng hoặc khi dịch diễn biến ở cấp 

độ 4,5; huy động lực lượng quân đôi, 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 các xã trong trường hợp bị phong tỏa, cách ly y tế.  

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị được 

huy động, UBND các xã, thị trấn gửi danh sách về UBND huyện để thực hiện 
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phân luồng, tạo điều kiện cho các xe ô tô chở hàng hóa của các đơn vị được 

phép lưu thông, thực hiện cung ứng hàng hóa. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 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 Phòng 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; đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản có nguy cơ dư 

nguồn cung do ảnh hưởng của dịch bênh.  

- Phối hợp với Văn Phòng HĐND&UBND, UBND các xã, thị trấn nắm 

tình hình dịch bệnh để chủ động xác định các đơn vị phân phối phục vụ nhu cầu 

nhân dân. Trường hợp không có các doanh nghiệp trên địa bàn thì lên phương án 

chuẩn bị các đơn vị khác để đáp ứng ngay khi cấp độ 3,4,5 xảy ra. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng phương án kinh phí 

hỗ trợ dự trữ hàng hóa đối với trường hợp cấp độ 3,4,5 xảy ra và khi nguồn cung 

hàng hóa thiết yếu quá khan hiếm, không đáp ứng được nhu cầu phục vụ nhân 

dân; thực hiện các thủ tục thanh quyết toán tiền hàng hóa dự trữ, vận chuyển 

hàng hóa cho doanh nghiệp theo quy định (nếu có). 

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

bàn huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu 

tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức điều tiết hàng hóa đến các 

điểm thiếu hàng hóa để phục vụ nhu cầu tối thiểu của người dân. Khi cần điều 

động hàng hóa đến các điểm có hiện tượng thiếu hàng, Phòng Kinh tế và hạ tầng 

chủ trì trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp có sản xuất, kinh doanh các mặt 

hàng đang thiếu để điều động đến khu vực cần.   

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh 

doanh thương mại, các cơ sở 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.  

- Chỉ đạo các đơn vị cung cấp điện, nước đảm bảo ưu tiên đủ nguồn điện, 

nước cho các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung của huyện… 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND 

huyện thực hiện chính sách trưng thu, trưng mua lương thực, thực phẩm để phân 
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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 3 và khi nguồn cung hàng hóa thiết yếu quá khan hiếm, không đáp 

ứng được nhu cầu phục vụ nhân dân. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tuyên truyền, khuyến cáo các xã, thị trấn và người dân tăng cường phát 

triển sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi), đồng thời chú ý phòng chống dịch hại cho cây 

trồng, vật nuôi để đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm. 

- Theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh, thời tiết để chỉ đạo kịp 

thời; nắm chắc nguồn cung ứng các mặt hàng nông sản thiết yếu; phối hợp hỗ trợ 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thu mua nông sản khi đến tiêu thụ hàng rau, 

củ, quả, hàng thực phẩm sản xuất, nuôi trồng trên địa bàn; đẩy mạnh hoạt động 

phát triển thị trường, kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm của các xã, thị trấn 

trong huyện, nhất vùng dịch. 

5. Văn Phòng HĐND&UBND huyện 

- Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình thị trường y tế phục vụ phòng 

chống dịch.  

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm 

tra an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

6. Phòng Văn hóa  và Thông tin huyện 

- Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện thông tin, tuyên truyền đăng tải tin, bài về chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, 

ngành và UBND tỉnh, UBND huyện, 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 huyện. 

7. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

- Chủ động xây dựng phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu từ các kho 

dự trữ đến các khu vực bị cách ly theo cấp độ dịch. 

- Trong trường hợp cần thiết, phối hợp thực hiện cung ứng lương thực, 

thực phẩm cho nhân dân đến các khu vực thiếu hàng hoặc vận chuyển hàng hóa 

đến khu vực cách ly. 

8. Công an huyện 

- 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 phục vụ các khu vực cách ly nhằm 

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. 
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- Chỉ đạo công an các xã, thị trấn, 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.v.v. được lưu thông kịp thời, bình thường, hoạt 

động 24/24h đến các khu vực thiếu hàng hoặc vận chuyển hàng hóa đến khu vực 

cách ly, phong tỏa kịp thời, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên 

địa bàn huyện. 

9. Tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng( Đội QLTT số 04) 

 Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết; tăng cường kiểm tra, 

xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi đầu cơ, tích trữ găm hàng nhằm 

trục lợi; tăng giá bất hợp lý; bán sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không 

đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; quảng cáo gian dối, cung cấp thông tin 

sai lệch, gây nhầm lẫn; lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc 

lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để trục lợi, ép buộc giao dịch; cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ không bảo đảm về số lượng, chất lượng, giá cả. 

10. Ngân hàng NN&PTNT huyện 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu trên địa bàn 

trong việc tiếp cận nguồn vốn. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về quy trình, thủ tục, thời 

gian giải ngân và có cơ chế ưu đãi lãi suất phục vụ nhu cầu dự trữ hàng hóa bình 

ổn thị trường trong tình hình xảy ra dịch Covid-19. 

11. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng phương án chủ động dự trữ hàng hóa, kế hoạch ứng phó đảm 

bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhân dân trên địa bàn theo 

các cấp độ ảnh hưởng của dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ; Phối hợp với 

các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường 

hợp đầu cơ, tích trữ, trục lợi, đẩy giá bán lên cao bất hợp lý. Xây dựng phương án 

bố trí về con người, phương tiện để sẵn sàng điều phối vận chuyển hàng hóa đến 

các hộ dân trong vùng phong tỏa cách ly y tế. 

- Rà soát, thống kê danh sách nhân khẩu, số hộ dân, số nhân khẩu trên từng 

hộ dân trên địa bàn để phục vụ kế hoạch cung ứng hàng hóa khi có dịch.  

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

lý, tổ quản lý chợ, HTX 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, đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch bệnh ( trừ những đơn vị khi có quyết định đóng cửa, 

dừng hoạt động). 

- Rà soát lại các địa điểm có thể sử dụng để làm kho hàng hóa, các địa 

điểm bán hàng phù hợp để tổ chức phân phối hàng hóa theo chỉ đạo của huyện 

để hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác dự trữ hàng hóa, tổ chức bán hàng ứng 

phó với dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt khi dịch xảy ra ở cấp độ 4 và 5.  

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

cung ứng của địa phương; rà soát, lập danh sách các khu vực bị cách ly, số lượng 
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người, nhu cầu cần phục vụ các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu sử 

dụng cao, kịp thời tổng hợp gửi UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) 
để điều tiết hàng hóa phục vụ nhân dân.  

- Chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn 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.v.v. được vào, ra địa bàn. 

12. Chi hội doanh nghiệp huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đối với các doanh 

nghiệp thành viên duy trì sản xuất, chủ động, linh hoạt động hoạt động kinh 

doanh, tổ chức tốt lưu thông hàng hóa nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời và đầy 

đủ nguồn hàng cho thị trường. 

13. 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.  

- 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. 

- Đẩy mạnh công tác bán hàng qua kênh thương mại điện tử để hạn chế 

việc mua sắm, tập trung nơi đông người tránh lây lan dịch bệnh. 

- 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. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng của nhân dân theo các cấp độ  dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Công thương (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: KT&HT, NN&PTNT, TC-

KH,  VH&TT; 

- Đội QLTT số 4; 

- Ngân hàng NN&PTNT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chi hội DN huyện; 

- Các ĐV SX, KD trên địa bản huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT, KT&HT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Dương Thị Hạnh 

 


		2021-06-07T14:54:39+0700


		2021-06-07T14:54:39+0700


		2021-06-07T14:54:39+0700




