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Ba Rja - Vüng Tàu, ngày 03 tháng 7 näm 2021

V/v n djnh thj trumg, hang hoá
thiêt yêu phic vi ngui dan
truOc diên biên phuc tp cña
dich Covid-19

KInh g11i:
- Si Cong Thuong;
- Si Nông nghip và Phát triên nông thôn;
-SiYtê;
- Si Giao thông 4n tài;
- Cong an tinh;
- Ciic Quàn 1 Th trung tinh;
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô;
- Các cho, siêu thj, trung tam thuo'ng mi,
chui cira hang trên da bàn tinh.
Truâc din bin phirc tap, nguy co lay nhim cao cüa djch COVID- 19 trên
dja bàn tinh, dê bào dam hang hóa, on dinh th truông, nhât là các mt hang thiêt
yêu phic v11 nguô'i dan; UBND tinh yêu câu nhu sau:
1. Giao Sâ Cong Thucing:
- Theo dôi sat din bin tInh hInh th trung, phi hçp vi các doanh
nghip và các dja phuo'ng thgrc hin các bin pháp dê h trçi, báo dam dü nguôn
cung các mt hang thiêt yêu.
- Phi hçp vri Si Nông nghip và phát trin nông thôn theo döi sat tInh
hInh san xuât luong thirc, thixc phâm ti dja phuong dê tang nguôn cung.
- Chi do các chc, siêu thj, trung tam thuong mai, các chui cira hang trên
dja bàn tinh cung üng dü hang hóa thiêt yêu cho ngithi dan trong mci tInh huông.
- Tong hcTp và kjp thi báo cáo UBND tinh xem xét chi dao xir 1 các vn
dê khó khàn, vrnng mac, cap bach mang tInh thñ six dam bào tInh hInh lu'u thông
hang hoá, bInh on thi tnrô'ng cung cap hang hoá cho ngui dan trên dja bàn tinh
trong mi tinh huông xây ra djch bnh.
2. Giao S Nông nghip và Phát trin nông thôn
Theo dôi sat tInh hInh san xut, dánh giá näng 1rc cung üng ngun hang
lacing thac, thirc phâm cho thj trumg, n djnh thj tnthng các mtt hang luang
thirc, thtic phâm thiêt yêu; thçrc hin các giái pháp day m?nh nông san có san
1ung 1ón dã vào vv thu hoch, uu tiên hoat dng so chê, chê biên, báo quân, di,r
trci nông san dam bào an toàn thirc phâm và an toàn phông chông djch.
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3. Giao Si Giao thông vn tài chü trI phi hçip vâi S& Y t, Cong an tinh và
các Ca quan, don vi có lien quan:
Trin khai các bin pháp tto diu kin thun igi cho hang hoá duçic luii
thông, không bj gián don, n djnh thj truông phiic vii nhu câu tiêu dung c11a
nguôi dan trong diu kin dam bào tuân thu các bin pháp ye phông chông dch
Covid-19 theo chi d?o, hurng din cüa Trung hang và các quy djnh hin hành.
4. Giao Ciic Quàn 1 th triRmg tinh
- Thuô'ng xuyên tang cuing cong tác kim tra, kim soát thj trumg và xir
1 nghiêm các hành vi vi pham, dc bit là các hành vi dâu co', gäm hang, nâng
giá dê tryc lçii, dc bit là dôi vói các mt hang phc vi.i phông chông djch và cac
nhu yêu phâm phiic v11 di sOng nhân dan. Xác djnh day là nhim vu cap bach,
quan trpng và phái du'gc toàn b lirc luçing quãn l thj tru'ng uu tiên thirc hiên
vri quyêt. tam cao nhât.
- D nghj các doanh nghip cam kt binh n giá hang hóa thit yu, nht là
ti da phuo'ng có dch bnh.
5. Giao UBNID các huyn, th xa, thành ph
Co phuong an bâo dam ngun cung các mt hang thit yu phiic vi nhu
cu tiêu dung cüa dja phu'ong theo trng cap d diên biên cüa dch bnh và kê
hoach h trçi' cung tirng cho các da phucing khác khi can thiêt, bão dam cung rng
dü hang hóa thiêt yêu cho nguYi dan trén dja bàn trong mi tInh huOng theo
phuong châm 4 ti chô "chi do tai chô, l?c lucmg tai chô, h thông phân phôi ti
chô, hang hóa ti chô" và 3 san sang 'tchñ dng nguôn hang, ung phó kp thi,
khäc phic khân trixo'ng".
- Tang cuè'ng cong tác tuyên tmyn cho ngui dan trên dja bàn vcác giài
pháp bInh on thj tru1ng trong tjnh hInh djch covid- 19 dê yen tam mua sam hang
hóa, tránh tam 1 hoang mang gay xáo trn thj trung. Kjp thôi báo cáo UBND
tinh (thông qua S& Cong thuong) mi tInh huông de có giài pháp h trçi, xir l.
6. D nghj các chçi, siêu thi, Trung tam thuong rni, các chui cua hang
tren dja bàn tinh tang cuô'ng dir trü hang hóa thiet yeu, phic vii nhu câu tiêu dung
cña nhn dan, có k hoch ho trç, cung ung cho các dja phuong khi can thiêt báo
dam du hang hóa thiet yêu cho nguôi dan trong mi tInh huông.
UBND tinh yêu cu các don vj khn truong thirc hin./.

Nyi nhân:
- Nhu trên;
- TT Tinh ñy; TT HDND tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Các So', ban ngành;
- Báo BRVT, Dài PT&TH tinh BRVT;
- Luu: VT, KTN.
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