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Số:               /BCĐ - KT&HT 
V/v triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh do vi rút coron 

(nCoV) gây ra 

Tam Dương, ngày            tháng         năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thành viên BCĐ 389 huyện      

  Tam Dương; 

- Đội quản lý thị trường số 3; 

- UBND các xã, thị trấn 
 

 Thực hiện văn bản số 643/BCDD-CQTT ngày 07/02/2020 của Ban chỉ 

đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh do vi rút coron (nCoV) gây ra (sao gửi kèm). 

 Trưởng Ban chỉ đạo 389 huyện Tam Dương yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, đơn vị thành viên BCĐ 389 huyện Tam Dương; Đội 

quản lý thị trường số 3; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được 

giao, tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tiếp tục quán triệt và khẩn 

trương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do 

chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra theo hướng dẫn của Sở Y tế nhằm 

đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân. 

2. Đội quản lý thị trường số 3 (Cơ quan thường trực BCĐ 389 Tam 

Dương) 

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đặc biệt trú trọng vào các nhóm hàng hóa: Vật tư, trang thiết bị 

y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh; việc vận chuyển, kinh doanh 

buôn bán động vật hoang dã trái phép, gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia 

cầm, các loại thực phẩm tươi sống nhằm góp phần ngăn chặn nguồn bệnh lây 

lan; Thực hiện kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, tập 

trung kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để mua gom hàng hóa 

(hàng hóa, trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh), tăng 

giá bán bất hợp lý khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do 

dịch bệnh gây ra. Xử lý ngiêm các hành vi vi phạm, trường hợp có dấu hiệu hình 

sự chuyển ngay cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động phối hợp với cơ quan Công an, phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện, Kiểm lâm... tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán động vật hoang 



dã trái phép, thực phẩm tươi sống nhằm góp phần ngăn chặn nguồn lây lan bệnh 

dịch. 

 3. Công an huyện Tam Dương 

 - Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phát hiện xử lý nghiêm (kể cả khởi 

tố điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự) đối với các hoạt động sản 

xuất, buôn bán trang thiết bị y tế giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, các 

hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý để trục lợi; các trường hợp thông 

tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng. 

 - Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3, Trung tâm Y tế huyện và các 

đơn vị liên quan trong việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh. 

   4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả 

các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh, đề xuất kịp thời với 

UBND huyện các biện pháp điều hành nhằm ổn định thị trường. 

 - Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

cung ứng, phân phối các trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng chữa 

bệnh, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, trục lợi; Kịp thời phát hiện hành vi vi 

phạm, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. 

 5. Phòng văn hóa và Thông tin huyện 

 Chủ động phối hợp với Trung tâm VHTTTT huyện, Công an huyện, Đội 

Quản lý thị trường số 3, Trung tâm Y tế; Các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐ 

389 Tam Dương thông tin kịp thời hoạt động kiểm tra, kiểm soát và các kết quả 

xử lý vi phạm; Đưa tin các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình dịch bệnh đầu cơ, 

găm hàng, tăng giá bất hợp lý để răn đe, cảnh báo chung. 

 6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

 Xem xét, đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị 

triển khai theo quy định về công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút corona 

(nCoV) gây ra. 

 Giao Đội quản lý thị trường số 3 (Cơ quan thường trực BCĐ 389 Tam 

Dương) có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban 

chỉ đạo và tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch và PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Như trên; 

- Công an huyện;  

- Trưởng các phòng, cơ quan UBND huyện;  

- Lưu: VT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Công Hòa 
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