
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:            /SCT-QLTM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày         tháng 4  năm 2020 

V/v tăng cường công tác đảm bảo 

hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết 

yếu và trang thiết bị y tế trong công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 

 

                        

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa 

                            thiết yếu, trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. 
                                        

 

 

- Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

- Căn cứ Công văn số 928/UBND-KGVX ngày 4/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh;  

- Căn cứ Kết luận số 529/KL-VPUB ngày 28/3/2020 của đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam, 

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 

lương thực, thực phẩm thiết yếu và trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục, 

khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Triển khai thực hiện ngay Kế hoạch số 443/KH-SCT ngày 30/3/2020 của 

Sở Công Thương Hà Nam về việc ứng phó dịch bệnh COVID-19 theo 5 cấp độ 

trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh xuyên suốt, liên tục đảm bảo yêu cầu an toàn phòng, 

chống dịch. 

2. Sẵn sàng phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện điều tiết nguồn hàng 

tổ chức cung ứng hàng hóa, phục vụ nhu cầu của người dân khi có yêu cầu. 

3. Các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh nhất là các 

cơ sở sản xuất khẩu trang, trang phục thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 phát 

huy vai trò trách nhiệm xã hội, tăng cường sản xuất, cam kết cung cấp đúng thời 

hạn các mặt hàng trên để chung tay cùng các cấp chính quyền và nhân dân trong 

việc phòng, chống dịch bệnh. 

4. Kịp thời phản ánh khó khăn, đề xuất giải pháp dự trữ hàng hóa, vật tư 

nguyên liệu tại chỗ bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh; cung ứng hàng hóa  

thiết yếu liên tục không gián đoạn. 
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Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Sở Công Thương đối với các doanh nghiệp 

sản xuất, kinh doanh hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu và trang thiết bị y 

tế nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Đề nghị 

các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ Công Thương;  

- UBND tỉnh;                 (để b/c) 

- Giám đốc Sở;                  

- Lưu: VT; QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Đặng Anh Tuấn 
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