
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
   SỞ CÔNG THƯƠNG

   Số:               /SCT-TM

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

Bình Phước, ngày        tháng 7 năm 2021

V/v tăng cường công tác quản lý,
đảm bảo các mặt  hàng thiết  yếu
phục vụ người dân tại các địa bàn
thực hiện cách ly toàn xã hội theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Kính gửi:  
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2381/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND
tỉnh về việc áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và huyện
Đồng Phú.

Để tăng cường công tác quản lý, đảm bảo cung cầu các mặt hàng thiết yếu
phục vụ người dân trong mọi tình huống phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Sở
Công Thương đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị, thành phố

- Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp
phòng,  chống  dịch  Covid-19  tại  chợ  theo  Công  văn  2334/UBND-TH  ngày
13/7/2021 của UBND tỉnh.

- Khuyến cáo các hộ tiểu thương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh
doanh trên địa bàn cần đa dạng hóa nguồn cung hàng hóa để chủ động thay thế
trong trường hợp nguồn cung hiện nay không thể cung cấp hàng hóa liên tục.
Đảm bảo đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân, không để xảy ra tình
trạng đứt gãy nguồn cung hàng hóa. 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý, đảm bảo thực hiện giản cách xã
hội trong các chuỗi cung ứng hàng hóa tại các địa phương thực hiện cách ly toàn
xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cục Quản lý thị trường tỉnh

- Tiếp tục phối hợp chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường tại
địa phương có dịch, kiểm tra chặt chẽ việc niêm yết giá và bán theo đúng giá
niêm yết; tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông, phân phối hàng hóa, đảm
bảo việc cung cấp hàng hóa bình thường tại các địa phương.

- Tăng cường quản lý các nhà phân phối trong tỉnh, đề nghị tiếp tục cung
cấp hàng hóa theo nhu cầu thị trường, đặc biệt là tại các địa bàn nông thôn, vùng
sâu vùng xa. Phối hợp các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm



các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, găm hàng tăng
giá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bất
hợp lý thu lợi bất chính, gây bất ổn thị trường; các trường hợp tung tin không
đúng về tình hình dịch, nguồn cung hàng hóa gây hoang mang trong cộng đồng. 

Sở Công Thương đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện,
thị, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./.
  

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Phòng KT, KTHT các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, QLTM.

GIÁM ĐỐC
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