ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN
Số: 2480/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Xuyên, ngày 16 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu đối với thị trấn Cẩm Xuyên (vùng cách
ly xã hội theo Quyết định số 101/QĐ-BCĐ ngày 14/8/2021
của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện )
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-BCĐ ngày 14/8/2021 của Ban chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19 huyện về việc thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thị trấn
Cẩm Xuyên theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 để
phòng, chống dịch COVID-19, Văn bản số 3563/UBND-VX1 ngày 09/6/2021 của
UBND tỉnh về việc cho phép các phương tiện được ra vào các vùng cách ly y tế;
Văn bản số 1842/SGTVT-QLVT3 ngày 09/6/2021 của Sở Giao thôngvận tải
hướng dẫn hoạt động vận tải trong thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và
trong địa bàn cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, KH số
1668/UBND ngày 11/6/2021 của UBND huyện về việc đảm bảo cung ứng hàng
hóa thiết yếu khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 xảy ra trong
tình hình mới.
UBND huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu tại
thị trấn Cẩm Xuyên (Vùng cách ly xã hội) cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu (theo quy định tại văn bản số
4481/BCT-TTTN ngày 27/7/2021 của Bộ Công Thương) phục vụ nhu cầu mua sắm,
tiêu dùng của người dân trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, góp phần đảm bảo an
sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
- Hạn chế việc tập trung đông người tại một điểm kinh doanh hàng thiết yếu,
gây ảnh hưởng đến quá trình phòng chống dịch.
II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU:

1. Thường xuyên nắm bắt tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn để có
phương án phù hợp phục vụ nhu cầu của người dân.
2. Hỗ trợ việc mua, bán, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các hộ dân trên địa
bàn thị trấn Cẩm Xuyên trong điều kiện phòng chống dịch.
3. Tổ chức các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu theo nguyên tắc thực hiện
nghiêm công tác phòng chống dịch ngay trong khu vực phong tỏa để hạn chế lây
lan dịch bệnh cho các địa phương khác.
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4. Tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện hoạt động trong
lĩnh vực thiết yếu, các phương tiện chuyên dụng ra vào các vùng cách ly y tế theo
đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3563/UBND-VX1 ngày 09/6/2021
và hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1842/SGTVT-QLVT3
ngày 09/6/2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

* Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 16/8/2021
1. UBND thị trấn Cẩm Xuyên:
- Rà soát, lựa chọn các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho
người dân trên địa bàn Thị trấn Cẩm Xuyên theo nguyên tắc lựa chọn các Doanh
nghiệp, hộ kinh doanh có hàng hóa thiết yếu với số lượng lớn trên địa bàn như:
Công ty CP TMDV Hà Châu, Công ty TNHH TM&DV Quốc Thịu, Siêu thị Vimart Công đoàn, hộ kinh doanh Mảy Sanh, Nam Phố, đại lý Quế Lương, Quốc
Huệ, các cơ sở kinh doanh gạo Đặng Văn Công, Nguyễn Thái Hà, Khiêm Thuận,
cơ sở kinh doanh đồ điện nước,v.v...
- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạm dừng hoạt động các chợ
nên việc cung cấp các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, trứng, rau của quả,…là
hết sức khó khăn vì các mặt hàng này không có cửa hàng, điểm bán trong địa
bàn thị trấn. Giao UBND thị trấn Cẩm Xuyên phối hợp với Công ty Cổ phần
Công thương miền Trung bố trí điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu tươi sống
nêu trên tại Trung tâm thương mại chợ Hội để có điều kiện quản lý chặt chẽ
công tác phòng chống dịch theo phương án rà soát lựa chọn một số ít hộ đầu
mối cung cấp các ngành hàng nêu trên là người ngoài địa bàn thị trấn thông
qua một số hộ kinh doanh được lựa chọn kinh doanh tại chợ (lựa chọn khoảng
1-4 hộ/01 ngành hàng, hiện đang cư trú trên địa bàn thị trấn) để cung cấp hàng
hóa thông qua các Chi hội phụ nữ, Chi Đoàn thanh niên của các Tổ dân phố
được cử làm đại diện mua hàng chung cho các hộ gia đình theo từng Tổ liên
gia. Việc giao nhận hàng giữa các hộ đầu mối cung cấp hàng hóa thiết yếu (cư
trú ngoài địa bàn thị trấn) và các hộ kinh doanh hàng hóa thiết yếu tại chợ (cư
trú trong địa bàn thị trấn) được bố trí tại các điểm chốt phòng chống dịch; các
hộ phải thực hiện test nhanh tại Trạm Y tế các xã hoặc Trung tâm Y tế dự
phòng huyện, có Giấy xác nhận âm tính của cơ quan y tế có hiệu lực trong
vòng 72h.
- Chỉ đạo Ban Công tác mặt trận các tổ dân phố, Chi hội phụ nữ, Chi Đoàn
thanh niên thành lập Tổ mua sắm hàng hóa thiết yếu theo hướng nghiên cứu bố trí
thành phần là một thành viên Chi hội Phụ nữ, Chi Đoàn thanh niên phụ trách một
Tổ liên gia để thường xuyên trao đổi, nắm bắt, tổng hợp về nhu cầu hàng hóa thiết
yếu của các hộ dân trong Tổ liên gia (tăng cường sử dụng trao đổi qua ứng dụng
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zalo, Messenger,…để hạn chế tiếp xúc trực tiếp) và là người đại diện mua hàng
hóa thiết yếu cho các hộ gia đình tại Trung tâm thương mại chợ Hội và các Đại lý,
cửa hàng được lựa chọn nêu trên theo hướng đăng ký, mua, giao nhận hàng hóa
tập trung để thuận tiện cho việc kiểm soát và đảm bảo công tác phòng chống dịch.
UBND thị trấn Cẩm Xuyên cung cấp Giấy xác nhận Tổ mua sắm hàng hóa thiết
yếu để các thành viên của Tổ được thông hành qua các chốt phòng chống dịch.
- Chỉ đạo BQL chợ Hội bố trí các điểm cung cấp hàng hóa ở địa điểm thông
thoáng và khoảng cách xa nhau; bố trí trực bảo vệ để thực hiện nghiêm túc việc đo
thân nhiệt, ghi chép thông tin, đeo khẩu trang, khử khuẩn trước khi vào chợ đối với
những người thuộc Tổ mua hàng hóa thiết yếu (Có Giấy xác nhận mang theo),
tuyệt đối cấm các hộ dân trong khu vực vào chợ mua hàng.
- Đối với những dịch vụ thiết yếu mang tính đặc thù như: Gas, Nước uống
đóng thùng, thức ăn gia súc gia cầm: Chỉ cho phép các Đại lý trên địa bàn Thị trấn
Cẩm Xuyên được cung ứng cho người dân trong vùng phong tỏa; yêu cầu những
người cung cấp trực tiếp gas, nước uống, thức ăn gia súc gia cầm phải có Giấy xác
nhận xét nghiệm âm tính có hiệu lực trong vòng 72h và Giấy xác nhận được phép
cung cấp hàng thiết yếu do UBND thị trấn Cẩm Xuyên cung cấp. Trong quá trình
giao hàng phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch 5K.
- Đối với các đại lý, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trong vùng
cách ly xã hội có nhu cầu nhập hàng hóa thiết yếu từ ngoài vùng cách ly xã hội để
cung cấp cho người dân phải có Giấy xác nhận của UBND thị trấn Cẩm Xuyên và
bố trí phương tiện, nhân lực để tổ chức bốc xếp giao hàng tại 02 điểm chốt phòng
chống dịch tại ngã ba đường Thiên Cầm giao với QL 1A và ngã tư đường Nguyễn
Đình Liễn giao với QL 1A.
- Thông tin tuyền truyền rộng rãi kế hoạch này trên hệ thống truyền thanh để
nhân dân trên địa bàn biết thực hiện.
- Tổng hợp, báo cáo ngay với UBND huyện (qua phòng Kinh tế & Hạ tầng)
khi nhu cầu hàng hóa thiết yếu của người dân vượt quá khả năng cung ứng của các
cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
2. Phòng Kinh tế & Hạ tầng:
- Đề xuất với Sở Công Thương huy động nguồn hàng dự trữ các mặt hàng
thiết yếu khi nguồn cung tại địa bàn huyện không đủ để cung cấp cho người dân
vùng bị phong tỏa.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc điều tiết nguồn hàng
thiết yếu từ các xã, thị trấn chưa bị phong tỏa phục vụ nhu cầu của người dân.
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- Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này; tham mưu
UBND huyện điều chỉnh kịp thời các nội dung của kế hoạch khi có diễn biến mới về
phòng chống dịch trên địa bàn.
3. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:
Soát xét các cơ sở sản xuất nông nghiệp (rau, củ, quả), chăn nuôi, các cơ sở
giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, nắm bắt về lượng hàng hóa thực phẩm các cơ
sở có khả năng cung ứng. Chỉ đạo các cơ sở tham gia cung ứng hàng hóa khi có sự
huy động của UBND huyện
4. Công an huyện, BCH Quân sự huyện, UBND thị trấn Cẩm Xuyên
- Chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng chống dịch thực hiện nghiêm túc việc
quản lý người và phương tiện ra vào các chốt theo các nội dung tại Kế hoạch này;
đối với các phương tiện chuyên dụng phục vụ phòng chống dịch và thu gom rác
thải được phép tạo điều kiện thuận lợi ra vào các chốt kiểm dịch, nhưng phải chấp
hành phòng chống dịch theo quy định.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho
người dân trên địa bàn xã, thị trấn theo phương châm 4 tại chỗ, trong điều kiện các
chợ đang tạm dừng hoạt động.
- Phối hợp với các phòng, ngành cấp huyện điều phối cung ứng hàng hóa
phục vụ nhân dân tại các khu vực cách ly trên địa bàn theo yêu cầu.
- Kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng thiết yếu trên địa
bàn đảm bảo nguồn hàng phục vụ cho người dân và đảm bảo các biện pháp phòng
chống dịch theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu tại thị trấn Cẩm
Xuyên, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành có liên quan nêu trên, UBND
các xã, thị trấn nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực
hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về phòng Kinh tế & Hạ tầng
để tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý. Kế hoạch được điều
chỉnh kịp thời tùy thuộc vào diễn biến phòng chống dịch trên địa bàn./.
Nơi nhận:
- Sở Công Thương;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban CĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện;
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- Công an huyện, Ban CHQS huyện;
- Phòng VHTT, TTVHTT (để đưa tin);
- UBND các xã, thị trấn;
- Các chốt phòng chống dịch trên địa bàn TT CX;
- Lưu: VT, KT&HT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Anh

