
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KT&HT 

V/v triển khai các biện pháp đảm bảo 

nguồn cung hàng hoá thiết yếu tại địa 

phương để ứng phó với dịch Covid-19 

và phục vụ công tác phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong 

mùa mưa bão năm 2020 

Quan Sơn, ngày              tháng  8 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa. 

 

Thực hiện Công văn số 1986/SCT-QLTM ngày 06/8/2020 về việc triển khai 

các biện pháp đảm bảo nguồn cung hàng hoá thiết yếu tại địa phương để ứng phó 

với dịch Covid-19 và phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

trong mùa mưa bão năm 2020. 

 UBND huyện Quan Sơn triển khai một số nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung 

hàng hoá thiết yếu tại địa phương để ứng phó với dịch Covid-19 và phục vụ công 

tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2020. Cụ 

thể như sau: 

1. Tình hình triển khai các nhiệm vụ. 

- Chỉ đạo phòng, ban, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực 

hiện nghiêm túc Phương án số 07/PA-UBND ngày 25/3/2020 của UBND huyện 

Quan Sơn về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của 

nhân dân trên địa bàn huyện nhằm ứng phó với dịch Covid-19.  

- Giao cho Phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn phối hợp hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát các cơ sở sản 

xuất, cửa hàng kinh doanh hàng nhu yếu phẩm, hàng nông sản trên địa bàn để nắm 

số lượng hàng hóa hiện có; kịp thời có hướng chỉ đạo ứng phó ứng phó với dịch 

bệnh Covid-19 và phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

trong mùa mưa bão năm 2020. Vận động các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh 

đóng trên địa bàn bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; chủ động tăng 

nguồn hàng hoá dự trữ, đảm bảo số lượng, chất lượng, niêm yết và bán đúng giá 

các mặt hàng.  

 



- Giao cho phòng chức năng, Đội quản lý thị trường số 11, UBND các xã, thị 

trấn, nắm bắt thông tin, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình 

hình dịch bệnh, mưa lũ thiên tai để tăng giá, ép giá, đầu cơ tích trữ, thu lợi bất 

chính; Đồng thời, đề nghị các cửa hàng, siêu thị ký cam kết bình ổn giá hàng hoá 

với mọi trường hợp để ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và phục vụ công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão trong thời gian tới. 

2. Kết quả triển khai rà soát. 

- Số lượng các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện có khả năng cung ứng 

số lượng lớn lương thực, thực phẩm thiết yếu. (Có danh sách kèm theo) 

- 100% các cửa hàng, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn cam kết bình ổn giá, 

thực hiện bán đúng giá hàng hoá với mọi trường hợp để ứng phó với dịch bệnh 

Covid-19 và phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong 

mùa mưa bão trong thời gian tới. 

UBND huyện báo cáo Sở Công thương để tổng hợp theo quy định./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực UBND huyện (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH CÓ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG LƢƠNG THỰC, THỰC PHẨM SỐ LƢỢNG 

LỚN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUAN SƠN 

(Kèm theo Công văn số:           /UBND-KT&HT ngày         tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Quan Sơn) 

 

STT Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh Địa chỉ 

 

Loại hàng hóa sản xuất,  

kinh doanh  

Ghi chú 

1 Cửa hàng kinh doanh Đinh Văn Thiệp Bản Piềng Phố- xã Trung Xuân Gạo, mỳ tôm, hàng tạp hóa...  

2 Cửa hàng kinh doanh Lại Thị Phiên Bản Xầy- xã Trung Hạ Gạo, mì tôm, hàng tạp hóa…  

3 Cửa hàng kinh doanh Lê Văn Nhiên Tiểu khu Km22- xã Trung Tiến Gạo, mì tôm, hàng tạp hóa…  

4 Siêu thị Miền Tây  Khu IV- Thị trấn Sơn Lư Gạo, mì tôm, hàng tạp hóa…  

5 Cửa hàng kinh doanh Hà Thị Mùi Bản Hạ- xã Sơn Hà Gạo, mì tôm, hàng tạp hóa…  

6 Cửa hàng kinh doanh Vi Văn Thanh Bản Hậu- xã Tam Lư Gạo, mì tôm, hàng tạp hóa…  

7 Cửa hàng kinh doanh Dương Văn Đại Bản Luốc Lầu- xã Mường Mìn Gạo, mì tôm, hàng tạp hóa…  

8 Cửa hàng kinh doanh Vũ Thị Hợp Chung Sơn- xã Sơn Thủy Gạo, mì tôm, hàng tạp hóa…  

9 Cửa hàng thương mại tổng hợp tự chọn Na Mèo Bản Na Mèo- xã Na Mèo Gạo, mì tôm, hàng tạp hóa…  
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