UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 924 /BC-SCT

Quảng Trị, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết giai đoạn 1 công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc
trách nhiệm của ngành Công Thương
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2519/KH-UBND
ngày 08/6/2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 công tác chống dịch
Covid-19, Sở Công Thương báo cáo các nội dung liên quan như sau:
1. Tình hình thị trường từ khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 đến nay
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động kinh doanh
thương mại trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2020 diễn ra khá trầm
lắng, nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ phải tạm dừng. Bước sang tháng
6/2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước được kiểm soát tốt nên
hoạt động sản xuất, kinh doanh có phần khôi phục.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước
tăng 5,64% so với năm 2019, thấp hơn mức tăng 8,78% của cùng kỳ năm
2019; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 14.949,6 tỷ
đồng, giảm nhẹ (-0,29%) so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 44,5% so với kế
hoạch năm 2019 (là 33.000 tỷ đồng).
Về tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian xảy ra dịch bệnh
Covid-19 nhìn chung là ổn định, lượng cung hàng hóa đảm bảo nhu cầu tiêu
dùng của người dân; UBND các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng Quản
lý thị trường đã vào cuộc trong việc kiểm soát tốt thị trường.
Tại một số thời điểm nhạy cảm (như thực hiện cách ly tập trung 02
trường hợp ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh và 05 trường hợp ở thị trấn
Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) nhu cầu hàng hóa cục bộ tại các khu vực trung
tâm của huyện Hướng Hóa, huyện Gio Linh và thành phố Đông Hà có tăng
mạnh. Nguyên nhân do trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh người dân bị
dao động tâm lý, đổ xô đi mua hàng hóa, thực phẩm để dự trữ làm sức mua
tăng đột biến trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tại các thời điểm trên các nhà
phân phối, siêu thị, đại lý, cửa hàng bán lẻ vẫn đáp ứng nhu cầu của người
dân, không có hiện tượng đứt nguồn cung hàng hóa, tăng giá đột biến.
2. Công tác tổ chức thực hiện công tác cung ứng hàng hóa thiết yếu
các biện pháp ổn định thị trường trong thời gian diễn ra dịch bệnh
Covid-19
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020; của
Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 31/01/2020; Sở Công
Thương (với vai trò là cơ quan thường trực BCĐ 389/ĐP) đã tham mưu
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UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương liên quan tăng cường quản
lý hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư, thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh,
nhất là kiểm tra, giám sát chất lượng dược phẩm, vật tư, thiết bị y tế của cơ
sở kinh doanh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn
tỉnh hiệu quả; đề nghị các ngành, lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp
vụ đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm
hàng gây tăng giá bất hợp lý để trục lợi khi nhu cầu sử dụng dược phẩm, vật
tư, thiết bị y tế để phòng, chống dịch bệnh của người dân tăng cao (Văn bản
số 106/BCĐ ngày 4/02/2020 của BCĐ 389/ĐP).
Bên cạnh đó, theo yêu cầu của Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã
chủ động triển khai các nội dung Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 31/01/2020,
trong đó tập trung chỉ đạo địa phương theo dõi sát sao diễn biến cung cầu,
giá cả các mặt hàng thiếu yếu có thể mất cân đối cung cầu trong thời gian
xảy ra dịch bệnh; Vận động các doanh nghiệp phân phối, đại lý, siêu thị
tăng cường dự trữ hàng hóa và cung ứng cho người dân; Yêu cầu các siêu
thị, trung tâm thương mại và ban quản lý chợ thực hiện nghiêm túc công tác
tiêu độc, khử trùng, vệ sinh định kỳ theo quy định tại cơ sở, yêu cầu nhân
viên làm việc tại các siêu thị, trung tâm thương mại, các tiểu thương kinh
doanh tại chợ nghiêm túc chấp hành các phương án như đeo khẩu trang, rửa
tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn,… nhằm hạn chế thấp nhất nguy
cơ lây nhiễm bệnh (Văn bản số 111/SCT-QLTM ngày 05/02/2020 của Sở
Công Thương).
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh (từ ngày 06/3/2019 đến ngày
31/3/2020), Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh phương án dự trữ
hàng hóa phục vụ công tác bình ổn thị trường trong thời gian xảy ra dịch
bệnh Covid-19 (tại Tờ trình số 392/TTr-SCT ngày 27/3/2020 của Sở Công
Thương). Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp được phân công tăng cường
dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng dự kiến nhu cầu tăng cao như gạo, mì
tôm, nước mắm, muối, khẩu trang, nước sát khuẩn… để phục vụ công tác
đảm bảo ổn định thị trường khi cần thiết; đồng thời xây dựng phương án cụ
thể về con người, phương tiện và hàng hóa để kịp thời cung ứng, xử lý các
điểm nóng của thị trường khi có yêu cầu; Vận động Siêu thị Coop Mart
Đông Hà làm việc với Liên hiệp HTX thương mại thành phố Hồ Chí Minh
để kịp thời cung cấp cho Sở Y tế 5.000 khẩu trang y tế phục vụ công tác
phòng, chống dịch bệnh.
Về công tác đảm bảo hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho
người dân trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội (01/4/2020 đến
15/4/2020), xác định thời gian chuẩn bị thực thi các nhiệm vụ tại Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 03/CĐUBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch Covid-19 ngắn (từ 00 giờ 01/4/2020 phải thực hiện);
Người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có xu hướng đi mua hàng hóa để dự
trữ và tiêu dùng trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội tăng mạnh vào
cuối ngày 31/3/2020; Sở Công Thương đã nhanh chóng phối hợp với UBND
2

các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các phương án
đảm bảo ổn định thị trường như: tổ chức bán hàng bình ổn giá tại các điểm
trung tâm trên thành phố Đông Hà; chỉ đạo các BQL chợ, siêu thị sử dụng loa
phóng thanh tuyên truyền, vận động người dân không nên ồ ạt mua sắm hàng
hóa để dự trữ gây biến động thị trường; các doanh nghiệp được phân công
chuẩn bị sẵn sàng về con người, phương tiện và hàng hóa để xử lý các điểm
nóng của thị trường khi có yêu cầu của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng thời ngay trong ngày 01/4/2020, Sở Công Thương đã ban hành văn
bản số 422/SCT-QLTM đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên
truyền, vận động các siêu thị kinh doanh tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn
uống tại chỗ); chợ dân sinh (cho mở các gian hàng cần thiết như lương thực,
thực phẩm, rau củ quả, gia vị, thực phẩm công nghệ); cửa hàng tạp hóa, cửa
hàng kinh doanh nông sản thực phẩm, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini; cửa
hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) trên địa bàn
tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh để đảm bảo nhu cầu mua sắm, tiêu dùng
lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian thực
hiện cách ly toàn xã hội.
Tiếp đó, Sở Công Thương tiếp tục ban hành văn bản số 429/SCT-QLTM
ngày 03/4/2020; văn bản số 457/SCT-QLTM ngày 09/4//2020 đề nghị UBND
các huyện, thị xã thành phố tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thị trường,
nhất là việc đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân; hỗ trợ, tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp phân phối các mặt hàng thiết yếu được phép
tiếp tục hoạt động để đảm bảo lưu thông hàng hóa trong thời gian thực hiện
cách ly toàn xã hội; Chủ động xây dựng các điểm bán hàng bình ổn giá tại các
khu vực trung tâm huyện, thị xã, thành phố; yêu cầu UBND các xã, phường,
thị trấn vận động tiểu thương trên địa bàn mở rộng nguồn cung hàng hóa, đẩy
mạnh bán hàng phục vụ người dân (theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn
bản số 1421/UBND-TM ngày 01/4/2020); Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh đảm bảo việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các khu cách ly tập trung
trên địa bàn; Phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường trong việc kiểm tra,
kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng
tình hình dịch bệnh tuồn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hết
hạn sử dụng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm vào thị trường tiêu thụ;
các hành vi đầu cơ, thu gom tích trữ hàng hóa gây khan hiếm trên thị trường;
các hành vi bán hàng không niêm yết giá và bán hàng không đúng giá niêm
yết để thu lợi bất chính, gây bất ổn thị trường; Tiếp tục tuyên truyền vận động
người dân tuyệt đối không tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến thị
trường; không nên ồ ạt mua sắm, tích trữ hàng hóa gây bất ổn thị trường;
không nên mua dự trữ xăng, dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng dễ gây mất an toàn
dẫn đến cháy nổ; Phối hợp với các đơn vị thực hiện chức năng xúc tiến
thương mại, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá,
giới thiệu sản phẩm địa phương; khuyến khích người dân sử dụng các sản
phẩm do các doanh nghiệp, cơ sở trong tỉnh sản xuất (như thủy hải sản tươi,
thủy hải sản chế biến; gia súc, gia cầm chăn nuôi quy mô hộ; sản phẩm tiểu
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thủ công nghiệp, các sản phẩm cây con chủ lực của tỉnh…) để vừa đảm bảo
nhu yếu phẩm, vừa thúc đẩy hoạt động sản xuất tăng trưởng.
Để vừa đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu, vừa đảm bảo an toàn
cho người dân; Sở Công Thương đã có văn bản số 433/SCT-QLTM ngày
04/4/2020 đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại chợ, siêu thị, doanh
nghiệp và cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh. Trong đó,
đối với các chợ dân sinh, siêu thị yêu cầu triển khai công tác kiểm tra thân
nhiệt hàng ngày đối với nhân viên siêu thị, tiểu thương kinh doanh tại chợ và
người dân đến chợ, siêu thị để mua sắm hàng hóa; yêu cầu người ngoài tỉnh
đến cung ứng hàng hóa cho các siêu thị, chợ trên địa bàn phải thực hiện khai
báo y tế bắt buộc theo quy định. Trực tiếp phối hợp với UBND các huyện, thị
xã, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối hàng hóa, siêu thị, trung
tâm thương mại và ban quản lý chợ yêu cầu cán bộ, nhân viên làm việc tại
doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại; các tiểu thương kinh doanh tại
chợ chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong thời gian làm việc và bán
hàng; Sử dụng các biện pháp (như dán pa nô, áp phích, tuyên tuyền bằng loa
phát thanh) để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành
nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi đến mua sắm tại các siêu thị, trung tâm
thương mại và chợ; Thực hiện nghiêm túc việc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh
định kỳ tại cơ sở.
Ngoài ra, thực hiện văn bản số 682/BCT-TTTN ngày 04/02/2020 của
Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã phối hợp với các Sở, ngành và địa
phương liên quan rà soát, đánh giá tình hình tiêu thụ các sản phẩm nông
nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh, nhất là các sản phẩm xuất khẩu qua thị
trường Trung Quốc (như sắn, chuối, cao su, tôm nuôi, các loại cá hấp
sấy…) để kịp thời có biện pháp kết nối, hỗ trợ tiêu thụ khi cần thiết (văn
bản số 198/SCT-QLCN ngày 24/02/2020 của Sở Công Thương Quảng Trị).
Mặt khác, Sở Công Thương đã tổ chức nắm bắt tình hình hoạt động của các
cửa khẩu tại các tỉnh biên giới phía Bắc tiếp giáp với Trung Quốc (như Sơn
La, Quảng Ninh, Lào Cai…) để cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh được biết và chủ động trong việc vận chuyển, tập kết hàng
hóa phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc.
3. Kết quả công tác cung ứng hàng hóa thiết yếu và triển khai các
biện pháp ổn định thị trường trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid19
Tính đến thời điểm hiện tại công tác đảm bảo cung ứng các mặt hàng
thiết yếu phục vụ người dân và ổn định thị trường trong thời gian xảy ra dịch
bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, nhiều biện pháp được gấp rút
triển khai thực hiện, nhất là trong giai đoạn thực hiện cách ly toàn xã hôi.
UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp tốt trong công tác đảm
bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ dân sinh, nhất là việc duy trì các
cửa hàng kinh doanh hàng hóa thiết yếu tại chợ, các tuyến phố trên địa bàn để
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phục vụ người dân; hình thành các điểm bán hàng bình ổn giá ở cơ sở (Vĩnh
Linh có 03 điểm bán hàng bình ổn giá, thị xã Quảng Trị có 02 điểm bán hàng
bình ổn giá và các huyện khác tối thiểu hình thành được 01 điểm bán hàng
bình ổn giá tại trung tâm huyện, thị, thành phố); triển khai các biện pháp đảm
bảo an toàn cho người dân (như yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khi vào
chợ, cung cấp nước sát khuẩn phục người dân, thực hiện tiêu độc, khử trùng
định kỳ tại cơ sở...).
Các điểm bán hàng bán hàng bình ổn thị trường của tỉnh phát huy hiệu
tích cực vừa bán hàng để đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn thành phố
Đông Hà, vừa cung cấp cho các đơn vị bán lẻ ở tuyến huyện, vừa định hướng
giá hàng hóa thiết yếu trên thị trường. Bên cạnh đó các hoạt động kiểm tra,
kiểm soát thị trường được tích cực triển khai. Nhờ đó, trong thời gian xảy ra
dịch bệnh công tác cung ứng các mặt hàng thiết yếu được thực hiện tốt, thị
trường trên địa bàn tỉnh được giữ ổn định, giá cả các mặt hàng thiết yếu ít
có sự biến động.
4. Kiến nghị, đề xuất công tác phòng chống dịch bệnh trong giai
đoạn tiếp theo
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đã được kiểm soát, tuy
nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các nước trên thế giới vẫn còn diễn
biến diễn biến phức tạp, để chủ động đảm bảo ổn định thị trường; Sở Công
Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các Sở, ngành và địa
phương liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp sau:
- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chủ động trong
công tác bình ổn thị trường tại địa phương.
- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tích cực đấu tranh, phát hiện và
xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiết gây hoang mang cho người
dân dẫn đến gây bất ổn thị trường.
- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác
kiểm tra, kiểm soát thị trường, nắm sát địa bàn, diễn biến thị trường; Kịp thời
đấu tranh và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình tuồn hàng giả,
hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng, hàng không đảm bảo
an toàn thực phẩm vào thị trường để tiêu thụ; các hành vi đầu cơ, thu gom
tích trữ hàng hóa gây khan hiếm trên thị trường; các hành vi bán hàng không
niêm yết giá và bán hàng không đúng giá niêm yết để thu lợi bất chính, gây
bất ổn thị trường.
- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát cung cấp thông tin cho các
cơ quan chức năng liên quan về các sản phẩm nông nghiệp đến mùa vụ thu
hoạch để chủ động thực hiện các biện pháp kết nối, hỗ trợ người dân tiêu thụ
nông sản khi cần thiết.
- Chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp quản
lý giá, nhất là giá vật tư, thiết bị y tế, dược phẩm; giá lương thực, thực phẩm
để góp phần ổn định thị trường.
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- Chỉ đạo các doanh nghiệp được phân công dự trữ hàng hóa hoàn trả
vốn cho tỉnh là trước ngày 30/6/2020.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ Công Thương (b/c);
- Vụ TTTN (BCT);
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ PCDB Covid-19 của tỉnh;
- Sở YT (Thường trực BCĐ PCDB
Covid-19 của tỉnh);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu VT, PQLTM.

Nguyễn Hữu Hưng

6

