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viêm đường hô hấp do vi rút 

COVID 19 gây ra 

Bắc Giang, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

 

  

Kính gửi:      - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại; doanh 

nghiệp/HTX/Ban quản lý kinh doanh, khai thác chợ, 

siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. 

  

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến hết sức phức tạp; 

đặc biệt, kể từ  chiều ngày 06/3/2020 thông tin thành phố Hà Nội có trường hợp 

đầu tiên (là bệnh nhân thứ 17 của nước ta) dương tính với Covid – 19; ngày 

07/3/2020, tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh người dân 

đã đến để mua dự trữ các mặt hàng thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tăng 

gấp hơn 3 lần so với ngày thường. Ngành Công Thương Bắc Giang khẳng định dù 

trong bối cảnh diễn biến phức tạp như thế nào của dịch Covid -19, sẽ cam kết đảm 

bảo đáp ứng đầy đủ các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân, không 

để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá trên trên địa bàn tỉnh. Để góp phần ổn định 

cung cầu thị trường, đảm bảo quyền lợi của người dân, thực hiện nghiêm các quy 

định của pháp luật, Sở Công Thương Bắc Giang đề nghị các đơn vị thực hiện một 

số nội dung sau: 

 1. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang 

 - Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và chỉ đạo các Đội QLTT giám sát 

chặt chẽ địa bàn, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ 

hoạt động kinh doanh thương mại, xử lý nghiêm, kịp thời hành vi lợi dụng tình 

hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để thu mua hoặc lợi dụng dịch bệnh để 

tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa thiết yếu như: Gạo, dầu ăn, thịt, 

cá, trứng, thực phẩm công nghệ chế biến (mỳ gói, sữa, bánh); yêu cầu tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh và thực hiện ký cam kết không tăng giá, bán hàng hóa 

đúng giá niêm yết, bảo đảm ổn định thị trường. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 

giám sát tại các siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng tiện ích, cửa 

hàng bán lẻ hàng tiêu dùng, cửa hàng tạp hóa và các chợ trên địa bàn. 

- Phát hiện kịp thời để xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình 

hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận 

chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng là hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực 

phẩm, xăng dầu… và các mặt hàng có nhu cầu cao trong thời gian dịch bệnh. 



2. UBND các huyện, thành phố 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch 

bệnh để người dân hiểu đúng, không nên quá lo lắng ồ ạt mua đồ dự trữ với khối 

lượng lớn khiến công tác kiểm soát dịch bệnh thêm khó khăn, người dân chỉ nên mua 

lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình. 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn theo dõi sát diễn biến cung cầu, hàng hóa, 

dịch vụ nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý; kiểm tra hoạt động kinh 

doanh tại các chợ trên địa bàn; chủ động có phương án biện pháp bảo đảm cung 

ứng đủ nguồn hàng, bình ổn giá, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống, 

không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá trên địa bàn; phối hợp kiểm tra, kiểm 

soát thị trường chặt chẽ, xử lý nghiêm với các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng 

giá đột biến. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế trên địa bàn tham gia sản xuất, kinh doanh, khai thác các nguồn hàng nhằm 

tạo lập nguồn cung thực phẩm tươi sống, an toàn, thực hiện dự trữ hàng hóa bình 

ổn thị trường.  

3. 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); 

 - Lãnh đạo doanh nghiệp 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; 

 Sở Công Thương đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội 

dung trên.Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản 

ảnh về Sở Công Thương (Phòng Quản lý thương mại, đồng chí Nguyễn Thị Hiệp 

điện thoại 0969040506, email hiepsctbg@gmail.com ) để Sở tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh và Bộ Công Thương./. 
  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, QLTM. 

Bản điện tử: 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Đ/c Lê Ánh Dương (báo cáo); 

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà (báo cáo); 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tấn 
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