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Trà Vinh, ngày   tháng 4 năm 2020 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

- Báo Trà Vinh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, 

Nhằm chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Công 
Thương phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các doanh nghiệp đã xây dựng Kế 
hoạch dự trữ hàng hóa ứng phó dịch bệnh Covid-19 (Kế hoạch số 31/KH-SCT ngày 
20/3/2020). Trong đó có 05 siêu thị, 25 cửa hàng tiện lợi và các doanh nghiệp phân 
phối lớn... dự trữ lượng hàng hóa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, khẩu trang 
vải kháng khuẩn,...với tổng số tiền là 207 tỷ đồng, ngoài ra còn có 10 doanh nghiệp 
kinh doanh phân phối xăng dầu, gaz (LPG) tham gia bình ổn. Các doanh nghiệp này 
đã tăng dự trữ các mặt hàng thiết yếu từ 30-50% so với thời điểm bình thường và cam 
kết đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, theo nội dung Chỉ thị 04/CT-UBND, ngày 31/3/2020 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, có qui định “....kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 ...., cơ 
sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng 
hoạt động....“ và “...Đối với chợ, cơ sở thương mại chỉ bán các mặt hàng lương 
thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đến đời sống nhân dân (đóng cửa đối với 
các mặt hàng khác)“.  

Riêng đối với mặt hàng xăng dầu, hiện nay trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 303 
cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tổng sức chứa các Cửa hàng xăng dầu khoảng 6.000m3. 
Có 03 kho xăng dầu của các Chi nhánh/Công ty con Thương nhân đầu mối kinh 
doanh xăng dầu/Thương nhân phân phối/Tổng đại lý xăng dầu, tổng dung tích 
8.600 m3. Sở Công Thương thường xuyên phối hợp các doanh nghiệp đầu mối kinh 
doanh xăng dầu theo dõi sát diễn biến nguồn hàng và nhu cầu của thị trường để có 
phương án xử lý kịp thời. Theo thông tin của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, 
nguồn cung mặt hàng này cho thị trường trong tỉnh vẫn đầy đủ, đảm bảo không xảy 
ra tình trạng thiếu hàng.  

 Với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương trân trọng đề nghị Sở 
Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà 
Vinh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tuyên truyền trên phương tiện 
truyền thông cấp tỉnh, huyện, xã... khuyến cáo người dân biết và thực hiện tốt 02 
nội dung sau: 



- Không mua tích trữ nhiều lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, vì như 
vậy sẽ dễ xảy ra khan hiếm cục bộ, chỉ nên mua đủ dùng; đồng thời khuyến khích 
người dân mua hàng trực tuyến, mua hàng qua điện thoại và giao hàng tận nhà, vì 
hiện nay các siêu thị đều đáp ứng được nhu cầu này. 

- Không mua tích trữ xăng dầu khi thấy giảm giá, vì dễ gây ra cháy nổ, mất 
an toàn, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản. 

 Sở Công Thương rất mong sự hỗ trợ, phối hợp thực hiện của các đơn vị./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tinh (b/c);  

- Các Phó GĐ Sở (biết); 

- Lưu: VT, QLTM. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tám 
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