
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SCT-QLTM 
V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo 

Phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu 

theo từng cấp độ phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

 

Quảng Trị, ngày     tháng     năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các Sở:  Y tế, Sở Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, 

Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông;  Ban 

Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; 

- Các lực lượng: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty CP Tổng Cty TM Quảng Trị; 

- Công ty TNHH MTV TM-DV Sài Gòn - Đông Hà. 

 

Thực hiện Thông báo số 153/TB-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh 

về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện, 

thị xã, thành phố (Có văn bản sao gửi kèm); 

Trên cơ sơ sở Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh 

về đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị; Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng Dự 

thảo Phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu theo từng cấp độ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Để đảm bảo sự thống nhất về nội dung, tính khả thi trong triển khai thực 

hiện; Sở Công Thương kính đề nghị các Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị xã, 

thành phố tham gia ý kiến đối với Dự thảo nói trên. Văn bản tham gia ý kiến đề 

nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 28/9/2021 để tổng hợp trình UBND 

tỉnh xem xét ban hành. 

Kính đề nghị quý cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, PQLTM.  
  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hữu Hưng 
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