UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG

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

Số: 1150 /TTr-SCT

Quảng Trị, ngày 06 tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH
Đề nghị phê duyệt phương án và bố trí kinh phí thực hiện
dự trữ hàng hóa phục vụ công tác bình ổn thị trường trong giai đoạn
dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến mới
Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Thực hiện Thông báo số 102/TB-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh
thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng về tăng cường
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 5558/BCT-TTTN
ngày 30/7/2020 của Bộ Công Thương về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa
thiết yếu tại địa phương để ứng phó với dịch Covid-19;
Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh phương án dự trữ hàng hóa thiết
yếu để phục vụ công tác bán hàng bình ổn giá, đảm bảo ổn định thị trường trong
giai đoạn dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến mới, như sau:
1. Dự kiến mặt hàng, số lượng và kinh phí thực hiện:

TT

Mặt hàng dự trữ

1

Mì ăn liền
- Số lượng (thùng 30 gói):
- ĐGBQ (100.000 đ/thùng):
- Trị giá (triệu đồng):

2

3

Gạo tẻ đóng bao:
- Số lượng (tấn):
- ĐGBQ (15.000.000 đ/tấn):
- Trị giá (triệu đồng):
Nước mắm
- Số lượng (lít):
- ĐGBQ (50.000 đ/lít):
- Trị giá (triệu đồng):

Công ty Cổ
phần Tổng
Công ty
Thương mại
Quảng Trị;

Công ty TNHH
MTV Thương
mại - Dịch vụ
Sài Gòn - Đông
Hà;

Tổng
cộng
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100
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5.000

10.000

15.000

250

500

750

4

5

6

7

8

9

Đường
- Số lượng (tấn):
- ĐGBQ (20.000.000 đ/tấn):
- Trị giá (triệu đồng):
Muối
- Số lượng (tấn):
- ĐGBQ (4.000.000 đ/tấn):
- Trị giá (triệu đồng):
Đồ hộp các loại
- Số lượng (hộp):
- ĐGBQ (12.000 đ/hộp):
- Trị giá (triệu đồng):
Khẩu trang kháng khuẩn
- Số lượng (cái):
- ĐGBQ (10.000 đ/cái):
- Trị giá (triệu đồng):
Nước sát khuẩn
- Số lượng (chai 250ml):
- ĐGBQ (49.000 đ/chai):
- Trị giá (triệu đồng):
Dầu thực vật
- Số lượng (lít):
- ĐGBQ (50.000 đ/lít):
- Trị giá (triệu đồng):
Kinh phí dự kiến
(triệu đồng)

10

10

20

200

200

400

10

10

20

40

40
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40.000

60.000

100.000

480

720

1.200

30.000

70.000

100.000

300

700

1.000

10.000

10.000

20.000

490

490

980

5.000

10.000

15.000

250

500

750

4.010

6.150

10.160

2. Đơn vị phân công dự trữ hàng hóa:
- Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;
- Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn - Đông Hà.
3. Phân công địa bàn:
- Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị: Dự trữ hàng hóa
và phối hợp với các địa phương được phân công tổ chức bán hàng bình ổn giá;
xây dựng phương án cụ thể về con người, phương tiện và hàng hóa để xử lý các
điểm nóng của thị trường khi có yêu cầu đối với địa bàn huyện Hướng Hóa,
Đakrông, Cam Lộ và thành phố Đông Hà.

- Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn - Đông Hà: Dự trữ
hàng hóa và phối hợp với các địa phương được phân công tổ chức bán hàng bình
ổn giá; xây dựng phương án cụ thể về con người, phương tiện và hàng hóa để xử
lý các điểm nóng của thị trường khi có yêu cầu đối với địa bàn huyện Vĩnh Linh,
Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà.
4. Thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện tiếp tục từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến hết 31 tháng
12 năm 2020.
5. Kinh phí thực hiện phương án:
Tổng kinh phí thực hiện phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ bán
hàng bình ổn giá, đảm bảo ổn định thị trường trong giai đoạn dịch bệnh Covid19 có những diễn biến mới dự kiến 10.160.000.000 đ (Mười tỷ một trăm sáu
mươi triệu đồng chẵn); Trong trường hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
dự báo diễn ra ở cấp độ cao hơn, Sở Công Thương sẽ tiếp tục có sự tham mưu
đề xuất UBND tỉnh.
Để các doanh nghiệp được phân công chủ động thực hiện dữ trự hàng hóa
và triển khai bán hàng bình ổn giá, đảm bảo ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh
trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến mới; Sở Công Thương
kính đề nghị UBND tỉnh cho các doanh nghiệp tạm ứng vốn để thực hiện.
Kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCT (b/c);
- Vụ TTTN - BCT (b/c);
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh (p/h)
- Sở Tài chính (p/h);
- CTCP Tổng Cty TM Quảng Trị;
- Cty TNHH MTV TM-DV Sài Gòn - Đông Hà.
- GĐ Sở, PGĐ Sở Nguyễn Hữu Hưng;
- Lưu: VT, QLTM.
(VBHT)
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