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––––––––––
––––––––––––––––––––––––
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 của Bộ Công
Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn
thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật về
hoạt động thương mại trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19
–––––––––

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh
Sơn La triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 của Bộ Công
Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị
trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật về hoạt động
thương mại trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19. UBND huyện ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn
thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống các hành vi đầu cơ,
găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thuyện.
2. Yêu cầu
- Bám sát các nội dung trong Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 của
Bộ Công Thương và Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND
tỉnh Sơn La.
- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai
trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã; đảm bảo sự
phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị trong việc triển khai thực hiện.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những
vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
II. NỘI DUNG

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, bảo đảm đủ nguồn cung các
mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh. Xây dựng phương án đánh giá
nguồn cung, nhu cầu các mặt hàng thiết yếu; chủ động rà soát, bổ sung phương
án “Đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn huyện Quỳnh Nhai” theo từng cấp độ đảm bảo sẵn sàng đáp ứng phục vụ
tiêu dùng của người dân trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, thực hiện các
biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật.
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2. Hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu với
các tổ chức tín dụng để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ
hàng hóa bình ổn thị trường trong tình hình hiện nay.
3. Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Chỉ thị số
04/CT-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2020; Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 11 tháng 3
năm 2020 về việc tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo
gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn
biến mới của dịch bệnh Covid-19.
4. Triển khai các biện pháp hỗ trợ lưu thông hàng hóa, đảm bảo các
phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của
nhân dân được lưu thông thông suốt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch COVID19; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công
văn số 898/BYT-MT ngày 07/2/2021 về việc hướng dẫn phòng chống dịch
COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa và các văn bản chỉ đạo liên quan khác
của Chính phủ, Bộ, ngành, tỉnh.
5. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và xuất khẩu, các
chương trình kích cầu tiêu dùng, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau
dịch bệnh; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn
mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu vực đông dân cư, khu công
nghiệp, vùng sâu, vùng xa, nhằm tăng khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho các
đối tượng khó khăn, các đối tượng có thu nhập trung bình và thấp.
6. Tổ chức các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp phân phối và các
nhà cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu, tạo nguồn hàng bình ổn thị
trường; phối hợp với các địa phương khác trên cả nước tổ chức hoặc tham gia
các Chương trình kết nối cung cầu nhằm giới thiệu các sản phẩm lương thực,
thực phẩm an toàn, đặc sản vùng, miền, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo
nguồn hàng sẵn sàng phục vụ nhân dân.
7. Triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp và đồng thời thực hiện các
giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn, đã vào vụ
thu hoạch, ưu tiên hoạt động sơ chế, chế biến, bảo quản, dự trữ nông sản đảm
bảo an toàn thực phẩm và an toàn phòng, chống dịch bệnh.
8. Tuyên truyền và thông tin đầy đủ, kịp thời về thị trường, giá cả, các
chính sách bình ổn thị trường, thông tin các điểm bán hàng bình ổn và thực
phẩm an toàn cho người dân địa phương; kiểm soát các thông tin thất thiệt có
thể gây bất ổn thị trường.
9. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường đối với các hành vi
đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật, hàng hóa chất lượng không đảm bảo;
kiểm tra, kiểm soát các giao dịch thương mại điện tử.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
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- Chủ trì tham mưu rà soát, bổ sung phương án “Đảm bảo hàng hóa thiết
yếu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai” theo
từng cấp độ đảm bảo sẵn sàng đáp ứng phục vụ tiêu dùng của người dân trong
trường hợp dịch bệnh bùng phát.
- Triển khai các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản
xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới của dịch
bệnh Covid-19; Tổ chức tham gia các chương trình kích cầu tiêu dùng, chương
trình hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch bệnh; kết nối giữa các doanh nghiệp
phân phối và các nhà cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu, tạo nguồn hàng
bình ổn thị trường.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh các hoạt động xúc
tiến tiêu thụ, chế biến, xuất khẩu các mặt hàng nông sản, ưu tiên hoạt động sơ
chế, chế biến, bảo quản, dự trữ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn
phòng, chống dịch bệnh.
- Triển khai các biện pháp hỗ trợ lưu thông hàng hóa, đảm bảo các
phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của
nhân dân được lưu thông thông suốt và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra
việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá (đăng ký, kê khai, niêm yết,
công khai thông tin về giá), chú trọng giá các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu và
hàng hóa phục vụ dân sinh và phòng chống dịch, kiểm soát và ngăn chặn các
hiện tượng tiêu cực gây thiệt hại đến quyền lợi người tiêu dùng. Thực hiện các
biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật.
3. Phòng Văn hóa – Thông tin
Triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh và thông tin
đầy đủ, kịp thời về thị trường, giá cả, các chính sách bình ổn thị trường, thông
tin các điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân.
4. Đội quản lý thị trường số 5
Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã tổ chức
kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi về đầu cơ, găm hàng và lợi
dụng bệnh dịch để thu lợi bất chính; kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém
chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm; chú trọng kiểm tra, kiểm soát
các giao dịch thương mại điện tử.
5. Ủy ban nhân dân các xã
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo từng cấp độ đảm bảo sẵn sàng đáp
ứng phục vụ tiêu dùng của người dân trong trường hợp dịch bệnh bùng phát,
thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật.
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các kế hoạch, giải pháp đẩy
mạnh hoạt động xúc tiến tiêu thụ, chế biến, xuất khẩu các mặt hàng nông sản, ưu
tiên hoạt động sơ chế, chế biến, bảo quản, dự trữ nông sản đảm bảo an toàn thực
phẩm và an toàn phòng, chống dịch bệnh
- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý các
hành vi về đầu cơ, găm hàng và lợi dụng bệnh dịch để thu lợi bất chính; kinh
doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực
phẩm trên địa bàn.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày
12/5/2021 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân
đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi
phạm pháp luật về hoạt động thương mại trong tình hình phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó CTUBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, KTHT(Bước), 30b.
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