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Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

 
 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, 

thành phố Đông Hà buộc phải áp dụng các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch, Sở Công 

Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 

18/8/2021 về đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết ứng ứng phó dịch covid và các 

văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Ngày 18/9/2021, Sở 

Công Thương tiếp tục có văn bản số 1467/SCT-QLTM về việc đề xuất một số 

nội dung để đảm bảo hệ thống cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh 

trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.  

Trước diễn biến, thành phố Đông Hà thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính 

phủ, chợ Đông Hà phải tạm hoạt động; Sở Công Thương đã gấp rút chỉ đạo 

siêu thị Coop Mart Đông Hà, chuỗi cửa hàng Vinmart trên địa bàn thành phố 

tăng cường nhập và đẩy lượng cung mặt hàng hóa rau củ quả, mặt hàng tươi 

sống lên gấp 2-3 lần so với ngày bình thường để bù đắp hàng hóa trong thời 

gian chợ Đông Hà tạm dừng. 

Để tiếp tục đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản 

xuất và dân sinh trên địa bàn thành phố Đông Hà trong thời gian thực hiện Chỉ 

thị số 16 của Chính phủ;  Sở Công Thương kính đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét quyết định một số đề xuất sau: 

1. Chỉ đạo các chốt đường bộ ra vào địa bàn thành phố Đông Hà hỗ trợ và 

ưu tiên cho các phương tiên ô tô vận chuyển hàng thiết yếu từ các tỉnh, thành 

phố; từ các huyện, thị xã trong tỉnh vào thành phố Đông Hà, nhất là đối với 

phương tiện ô tô chở mặt hàng rau củ quả, mặt hàng tươi sống (thị, cá, 

trứng…). Vì đây là nhóm hàng hóa khó bảo quản, mau hư, dễ hỏng nên rất cần 

sự ưu tiên cao. 

2. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi dầu cơ, thu 

gom tích trữ hàng hóa gây khan hiếm trên thị trường; các hành vi bán hàng 

không niêm yết giá, bán hàng với giá cao hơn giá niêm yết; các hành vi kinh 

doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

3. Chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông tăng cường công tác quản lý thông 

tin trên mạng xã hội; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tung 

tin thất thiệt gây bất ổn thị trường, gây khó khăn cho công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 



4. Chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà gấp rút phối hợp với các ngành 

chức năng liên quan tiến hành rà soát và triển khai các biện pháp đảm bảo an 

toàn phòng chống dịch bệnh đối với chợ Đông Hà, để sớm đưa chợ Đông Hà 

vào hoạt động trở lại. Vì chợ Đông Hà được xem như chợ đầu mối, phát luồng 

hàng hóa đi các chợ trên địa tỉnh nên đóng vai trò quan trong việc đảm bảo 

hàng hóa thiết yếu (nhất là đối với các mặt hàng rau củ quả, hàng tươi sống…) 

và bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh. 

Trong trường hợp, chợ Đông Hà chưa thể hoạt động trở lại theo thời gian 

dự kiến tại văn số 2021/UBND-YT ngày 18/9/2021 của UBND thành phố 

Đông Hà. Sở Công Thương kính đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh xem xét chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà bố trí chợ tạm để 

cung ứng một số mặt hàng như: mặt hàng tươi sống, mặt hàng rủ củ quả, mặt 

hàng gia vị để phục vụ nhu cầu dân sinh và đảm bảo bình ổn thị trường và. Về 

phương án, số hộ tiểu thương tham gia hoạt động tại chợ tạm được rà soát, sàng 

lọc dịch tể từ các hộ tiểu thương thuộc các ngành hàng rau củ quả, hàng tươi 

sống, hàng gia vị tại chợ Đông Hà; Các tiểu thương hoạt động tại chợ tạm 

ngoài phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch theo quy định, đồng thời 

cần được trang bị thêm kính chống giọt bắn và các phương án bảo đảm an toàn 

vách ngăn giữa các lô, quầy để giữ khoảng cách theo quy định. 

Sở Công Thương kính đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh xem xét quyết định./. 
 

Nơi nhận:                                     
- Như trên;                                                                                            

- UBND tỉnh (b/c); 

- PCT UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực (b/c); 

- UBND các huyện, thị xã thành phố (p/h); 

- Sở: Y tế, GTVT, TTTT, NN&PTNT (p/h); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, PQLTM. 

(VBHT) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Lê Tiến Dũng 
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