UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 689 /SCT-QLTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 12 tháng 5 năm 2021

V/v xây dựng kế hoạch dự trữ
hàng hóa thiết yếu để thực hiện bán
hàng bình ổn giá trong thời gian xảy ra
dịch COVID-19.

Kính gửi:
- Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;
- Công ty TNHH MTV Thương mại - DV Sài Gòn - Đông Hà.

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về
việc áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19; Sở
Công Thương kính đề nghị Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Thương mại Quảng
Trị và Công ty TNHH MTV TM - DV Sài Gòn - Đông Hà nghiên cứu, xây dựng
kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu để thực hiện bán bình ổn giá trong thời gian
xảy ra dịch bệnh Covid-19.
Kế hoạch dự trữ và bán hàng bình ổn giá của doanh nghiệp cần thể hiện rõ
danh mục, số lượng, chủng loại, đơn giá hàng hóa dự trữ (trong đó tập trung vào
các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong thời gian xảy ra dịch bệnh như:
gạo, mì tôm, nước mắm, muối, đồ hộp, khẩu trang vải kháng khuẩn, nước sát
khuẩn,…). Về phương án bán hàng bình ổn giá phải bao gồm thời gian, địa
điểm tổ chức bán hàng, phương án cụ thể giải quyết các điểm nóng của thị
trường khi cần thiết.
Nội dung kế hoạch đề nghị các doanh nghiệp gửi về Sở Công Thương trước
11 giờ 00 phút ngày 13/5/2021 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí
thực hiện.
Kính đề nghị Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị và
Công ty TNHH MTV Thương mại - DV Sài Gòn - Đông Hà quan tâm, phối hợp
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực (b/c);
- Sở TC (p/h);
- GĐ, PGĐ Sở Nguyễn Hữu Hưng;
- Lưu VT, PQLTM.
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