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KẾ HOẠCH 

Dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2022 
 trên địa bàn huyện Bảo Yên 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-SCT ngày 09 tháng 05 năm 2022 của Sở 

Công Thương tỉnh Lào Cai, về xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống 
thiên tai năm 2022. 

Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Yên xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa 
phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn huyện Bảo Yên như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết 
yếu, không để tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý khi xảy ra thiên tai, bão 

lũ, trong đó chú trọng khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị chia cắt.  

- Thực hiện tốt kế hoạch dự trữ tại chỗ, phương án bình ổn thị trường khi 
thiên tai xảy ra; hạn chế tình trạng thiếu hụt, khan hiếm hàng hóa, không để các 

đối tượng lợi dụng cơ hội để găm hàng, tăng giá; đặc biệt là cung ứng hàng hóa.  

- Khi xảy ra thiên tai, bão lũ, huy động các tổ chức, cá nhân hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực thương mại cung ứng hàng hóa theo sự điều phối của 
các cơ quan chức năng để phục vụ công tác cứu trợ. Hàng hóa lưu thông phải 

đảm bảo về số lượng, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và theo quy định 
của pháp luật. 

II. NỘI DUNG 

  Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã thị trấn 
thường xuyên nắm bắt tình hình cung cầu, hàng hóa trên địa bàn để kịp thời triển 

khai phương án đảm bảo hàng hóa, phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn 
khi xảy ra thiên tai, bão lũ. 

UBND các xã, thị trấn, Ban/Tổ quản lý chợ và các cơ sở kinh doanh 

thương mại chủ động đẩy mạnh khai thác, dự trữ lượng hàng hóa tăng thêm, đặc 
biệt là hàng hóa thiết yếu như: Gạo, dầu ăn, nước nắm, muối, thịt gia súc, gia 
cầm, trứng, thực phẩm công nghệ chế biến (mỳ gói, sữa, bánh, thịt, cá hộp).  

Đội Quản lý thị trường số 4, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường và giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thương mại, xử lý nghiêm các 
hành vi lợi dụng tình hình thiên tai, dịch bệnh để găm hàng, tăng giá bán gây 

thiệt hại cho nhân dân.  



Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương tỉnh, nắm bắt nguồn cung hàng 

hóa, đẩy mạnh kết nối, kêu gọi hỗ trợ đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC KHAI THÁC, DỰ TRỮ HÀNG HÓA 

1. Khai thác, dự trữ và cung ứng hàng hóa thiết yếu 

1.1. Đối với nhóm hàng lương thực: Nhu cầu một tháng tiêu thụ gạo 
bình quân của 01 người/tháng khoảng 17 kg. Dân số toàn huyện khoảng 88.759 

người, tương đương là: 1.508 tấn gạo. Mặt hàng này giao cho Công ty TNHH 
tổng hợp thương mại Bảo Yên và một số đại lý bán lẻ gạo trên địa bàn huyện có 
trách nhiệm cung ứng.  

1.2. Đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống 

1.2.1. Nhóm thịt gia súc, gia cầm và thủy sản 

Nhu cầu sử dụng thịt, cá của toàn huyện khoảng: 350 tấn/tháng. 

Về mặt hàng này, hiện nay trên địa bàn tại 16 xã, thị trấn của huyện có 
hơn 6 nghìn hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nên có thể tự cung 

cấp thịt cho nhân dân trong vùng, khi có thiên tai xảy ra. 

1.2.2. Nhóm rau xanh các loại 

 Nhu cầu tiêu thụ rau xanh bình quân của 01 người: 6,5 kg/tháng. Tổng 

nhu cầu rau xanh toàn huyện là: 577 tấn/tháng. Bảo đảm huy động, thu mua từ 
các hộ kinh doanh tại các chợ và của nhân dân trên địa bàn. 

1.3. Đối với nhóm hàng công nghệ sản phẩm tiêu dùng 

Nhu cầu về thực phẩm bao gói sẵn: Nhu cầu sử dụng (mì ăn liền: 6.000 
thùng; lương khô: 550 thùng. Các mặt hàng này giao cho các cửa hàng, đại lý 

trên địa bàn huyện cung ứng như: Công ty TNHH tổng hợp thương mại Bảo Yên 
và các đại lý bán lẻ trên địa bàn huyện có trách nhiệm cung ứng.  

Ngoài ra, có thể huy động một số tiểu thương kinh doanh tại chợ Trung 
tâm huyện và một số cửa hàng trên địa bàn các xã tham gia cung ứng các mặt 

hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ cho nhân dân trên địa bàn  

1.4. Nhiên liệu, chất đốt 

 Đối với mặt hàng này giao cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu cung cấp: 

Doanh nghiệp TN Đức Đa thị trấn Phố Ràng; Công ty cổ phần TM đầu khí Đại 
Long, thị trấn Phố Ràng; Công ty TNHH TM Hải Yến thị trấn Phố Ràng; Cửa 

hàng xăng, dầu số 3 xã Phúc Khánh; Công ty TNHH xăng, dầu Anh Vinh xã 
Nghĩa Đô 28 cửa hàng kinh doanh LPG chai tại trung tâm các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện. 

2. Dự báo tình hình về giá cả các loại hàng hóa 

Hiện nay nguồn cung hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm) trên địa 

bàn huyện ổn định, giá cả bình quân các mặt hàng thiết yếu cụ thể như sau: 
Nhóm lương thực:  

+ Gạo tẻ: 15.000-19.000 đ/kg.  

+ Gạo nếp: 25.000 - 30.000 đ/kg.  



- Nhóm thực phẩm: 

 + Thịt trâu bắp: 250.000 đ/kg.  

+ Thịt bò bắp : 260.000 đ/kg.  

+ Thịt ngựa bắp: 260.000 đ/kg. 

 + Thịt lợn hơi: 80.000 đ/kg.  

+ Thịt lợn (mông sấn): 180.000 đ/kg. 

 + Gà ta: 140.000 đ/kg.  

+ Gà mía: 80.000 đ/kg. 

 + Vịt: 110.000 đ/kg.  

+ Trứng gà ta: 5.000 đ/quả.  

+ Trứng vịt : 4.000 đ/quả  

+ Cá rô phi : 40.000 đ/kg.  

+ Cá trắm: 90.000 đ/kg… 

- Đối với nhóm hàng thực phẩm tiêu dùng: Trên địa bàn huyện Bảo 
Yên có 07 chợ và khoảng 170 đại lý, 07 cửa hàng xăng dầu, 28 cửa hàng bán lẻ 

LPG chai, 530 đại lý bán lẻ hàng hóa các loại, cơ bản đảm bảo cung ứng đủ nhu 
cầu của người dân.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì, theo dõi sát diễn biến thị trường, 
thường xuyên nắm bắt tình hình giá cả, nguồn cung, tâm lý của nhân dân trên 

địa bàn, hàng ngày cung cấp thông tin về nhu cầu, giá cả thị trường đối với các 
mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại địa phương. Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo 
tình hình giá cả, cung cầu hàng hóa trên địa bàn huyện theo yêu cầu của UBND 

huyện và Sở Công thương tỉnh Lào Cai theo quy định. Tổng hợp báo cáo định 
kỳ và đột xuất theo yêu cầu.  

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tích cực tuyên truyền, 

vận động nhân dân tận dụng thời tiết thuận lợi, tăng cường hoạt động sản xuất 
nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Làm tốt công tác phòng tránh dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. 

Thường xuyên cung cấp số liệu thực tế về tình hình sản xuất nông sản của 

nhân dân trên địa bàn về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để tổng 
hợp tính toán nhu cầu viện trợ khi cần thiết. 

3. Đội quản lý thị trường số 4 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, các hành vi găm hàng, 

đầu cơ, tăng giá, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất 
lượng an toàn thực phẩm. 

4. Ban Quản lý chợ Bảo Hà, Phố Ràng và Tổ Quản lý các chợ: Nghĩa 

Đô, Vĩnh Yên Tân Dương, Điện Quan và Phúc Khánh: Làm tốt công tác 
quản lý chợ, tạo điều kiện thuận lợi để các thương nhân và nhân dân tham gia 

mua, bán, trao đổi hàng hóa bình thường. 



 Thống kê, lập danh sách các thương nhân kinh doanh tại chợ có quy mô 

lớn để tham gia cung ứng hàng hóa thiết yếu khi có yêu cầu.  

5. UBND các xã, thị trấn: Xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phòng 
chống thiên tai trên địa bàn. Rà soát lựa chọn từ 2-3 đơn vị làm đầu mối cung 
ứng hàng hóa cho nhân dân khi xảy ra thiên tai, bão lũ trên địa bàn. 

 - Xây dựng phương án về nhân lực, phương tiện để sẵn sàng điều phối, 

vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân khi trên địa bàn xảy ra thiên 
tai, bão lũ.  

- Làm tốt công tác quản lý các chợ trên địa bàn, rà soát, thống kê các 
thương nhân kinh doanh tại chợ để có phương án huy động cung ứng hàng hóa 

khi có nhu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2022 
trên địa bàn của UBND huyện. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, 

đơn vị liên quan triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Sở Công thương tỉnh (B/c);                                                                        KT/CHỦ TỊCH 

- CT và các PCT UBND huyện;                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 
- Phòng NN&PTNT; 
- Đội QLTT số 4; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu, VT KT&HT. 

 

                                                                                                 Nguyễn Việt Hà 

 


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-05-18T08:53:03+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Nguyễn Việt Hà<nvha-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-18T09:38:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên<contact-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-18T09:38:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên<contact-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-18T09:38:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên<contact-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




