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Quỳnh Nhai, ngày 26 tháng 7 năm 2021

V/v đảm bảo các hoạt động sản
xuất, kinh doanh trước diễn biến
phức tạp của dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã.
Thực hiện Công văn số 2214/UBND-KT ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về việc đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến
phức tạp của dịch Covid-19. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn
vị, UBND các xã thực hiện các nội dung sau:
1. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn
vị; UBND các xã:
- Chủ trì xây dựng phương án đảm bảo hàng hóa để phục vụ công tác
phòng chống dịch Covid-19; Phương án tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm
hàng hóa nông sản của huyện.
- Phối hợp với sở Công Thương tỉnh xây dựng phương án điều phối hàng
hóa hợp lý và linh hoạt, đảm bảo vừa thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa vừa không gián
đoạn nguồn cung cấp hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ tiêu dùng của nhân
dân và nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất trong huyện.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng chống
dịch trong các cơ sở sản xuất, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại… để duy
trì sản xuất kinh doanh, không để gián đoạn sản xuất.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch; UBND các xã đề
xuất các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ phù hợp đối với các doanh nghiệp cung
ứng hàng hóa thiết yếu để đảm bảo dự trữ nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục
vụ cho nhu cầu của huyện (về tài chính, kho dự trữ, ưu tiên tiêm vắc xin…).
2. UBND các xã
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở
sản xuất kinh doanh; các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn… Xử
lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động không đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo các cơ sở sản xuất cơ sở sơ chế, chế biến, thu gom, tiêu thụ
nông sản có phương án đảm bảo sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, KTHT (Bước); Pto 03b.
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