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PHƯƠNG ÁN 

Đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân 

dân ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố 

 

 Căn cứ Văn bản số 1110/SCT-TM ngày 06/8/2021 của Sở Công thương 

tỉnh về việc xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó 

với dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện, thành phố. Sau khi nghiên cứu, căn cứ 

tình hình thực tế, UBND thành phố xây dựng phương án đảm bảo lưu thông, cung 

ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân ứng phó với tình hình dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Thực hiện có hiệu quả việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá các mặt hàng 

thiết yếu; Hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho người dân và doanh 

nghiệp trên địa bàn; 

 - Chủ động điều tiết, lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu kịp thời phục 

vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, nhất là khu vực phải thực hiện 

cách ly, giãn cách xã hội do dịch Covid-19 (nếu có). 

 2. Yêu cầu 

 - Việc lưu thông, cung ứng hàng hóa phải có sự phối hợp quản lý chặt chẽ 

giữa các phòng, đơn vị và UBND các phường, xã, các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu gắn với việc triển khai thực hiện nghiêm các 

quy định về phòng chống dịch Covid-19. 

 - Phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện vận chuyển, người 

giao nhận hàng phải áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định của Bộ Y tế, của tỉnh; hàng hóa, nông sản được lưu thông, cung 

ứng phải có đủ chứng từ, hóa đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo 

chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Cân đối cung cầu trên địa bàn (Tính cho 63.827 người dân thành phố) 

 1.1. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa thiết yếu của nhân dân trên địa bàn 

thành phố trong 1 tháng: Trên cơ sở mức tiêu dùng bình quân của 01 người/tháng 

đối với một số mặt hàng thiết yếu, từ đó xác định được nhu cầu tiêu dùng hàng 

hóa thiết yếu của nhân dân trên địa bàn thành phố trong 01 tháng trị giá khoảng 

74,9 tỷ đồng (Chi tiết nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng thiết yếu tại Phụ lục  

kèm theo). 
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 1.2. Khả năng các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa thiết yếu: 

 - Đối với nhóm hàng thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng thiết yếu sử dụng 

nguồn hàng của các doanh nghiệp thương mại đầu mối, các siêu thị, cửa hàng tiện 

lợi, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố và ưu tiên sử dụng nguồn cung từ các 

trang trại, các hộ nông dân sản xuất trên địa bàn thành phố đối với nhóm hàng 

lương thực, thực phẩm tươi sống (Chi tiết các mặt hàng và đơn vị cung ứng tại 

Phụ lục kèm theo). 

 - Hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm chế biến, hàng nông 

sản, thực phẩm tươi sống phải có đủ hóa đơn, chứng từ hoặc các tài liệu chứng 

minh nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm theo quy định và chỉ được bán theo 

giá niêm yết của đơn vị sản xuất, đơn vị phân phối. 

 - Trường hợp các đầu mối cung ứng hàng hóa tại thành phố không đáp ứng 

đủ số lượng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, tùy vào mức độ thiếu hụt cụ thể trong 

từng thời điểm, UBND thành phố sẽ phối hợp với Sở Công thương tỉnh để kết nối 

với các doanh nghiệp thương nhân đầu mối của tỉnh đặt hàng hoặc điều tiết hàng 

hóa từ các đơn vị sản xuất, nhà phân phối tại các tỉnh, thành phố cho thị trường 

Ninh Bình nói chung và thành phố Tam Điệp nói riêng. 

 2. Việc tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho người dân và doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố 

 - UBND các phường, xã tổng hợp cụ thể về sản lượng, giá cả, thời gian thu 

hoạch các mặt hàng nông sản phải thực hiện hỗ trợ tiêu thụ trong thời gian tới và 

gửi danh sách về UBND thành phố (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp báo cáo Sở 

Công thương liên hệ thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa nông sản trên địa bàn. 

- Thương nhân, phương tiện thu gom hàng nông sản trên địa bàn được 

đi/đến các địa bàn khác có hàng và mang đến nơi tập kết khi đã đảm bảo các điều 

kiện trong phòng chống dịch và phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch 

của các ngành: Y tế, giao thông vận tải. 

 3. Về cách thức cung ứng hàng hóa 

 3.1. Tình huống trên địa bàn thành phố chưa có khu vực bị cách ly, giãn 

cách xã hội do dịch bênh Covid-19; các doanh nghiệp đầu mối, các chợ, siêu 

thị, cửa hàng bán lẻ vẫn hoạt động bình thường 

 - Chỉ đạo các phòng chuyên môn, phối hợp với UBND các phường, xã chủ 

động nắm bắt thông tin, theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh và thị trường 

hàng hóa trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương tỉnh để nắm chắc 

nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ đảm bảo hàng hóa thiết 

yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.  

 - Đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối, các đơn vị bán lẻ trên địa 

bàn bao gồm: Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, hệ thống siêu thị 

Vinmart+, siêu thị Lan Chi, Công ty TNHH Chính Gấm, Công ty TNHH Tĩnh Vui, 
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hệ thống cửa hàng tiện lợi, cửa hàng nông sản an toàn …duy trì lượng hàng dự 

trữ đáp ứng nhu cầu thị trường, cung ứng hàng hóa với giá cả ổn định và thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng dịch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo 

hướng dẫn của cơ quan y tế. 

 - Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị cung 

ứng hàng hóa thiết yếu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong hoạt 

động vận chuyển hàng hóa theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh; thường 

xuyên nắm bắt và kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của các đơn vị cung 

ứng hàng hóa đảm bảo thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu 

cầu sản xuất và tiêu thụ của nhân dân. 

 - Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 

thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng phục 

vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác. 

 3.2. Tình huống trên địa bàn thành phố có các ca bệnh Covid-19 và có 

các khu vực thôn, tổ dân phố bị cách ly, giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-

19; một số chợ, siêu thị, cửa hàng bán lẻ bị phong tỏa và tạm dừng hoạt động 

để phòng chống dịch 

 3.2.1. Đối với các khu vực chưa bị cách ly, giãn cách xã hội: Thực hiện các 

nhiệm vụ như tại mục 3.1 của Phương án này. 

 3.2.2. Đối với khu vực thực hiện giãn cách xã hội 

 - Trường hợp trong khu giãn cách xã hội có các đại lý, cửa hàng bán lẻ: 

UBND thành phố phối hợp với Sở Công thương tỉnh làm việc với các doanh 

nghiệp thương mại đầu mối chuẩn bị nguồn cung hàng hóa và cung cấp thông tin 

danh sách người điều khiển phương tiện và phương tiện, kế hoạch vận chuyển 

hàng hóa ra, vào khu giãn cách xã hội; chỉ đạo các chốt, trạm kiểm soát tạo điều 

kiện cho các phương tiện, người điều khiển phương tiện, người giao nhận hàng 

được cung cấp, vận chuyển hàng hóa đến các đại lý, cửa hàng bán lẻ, địa điểm 

kinh doanh được phép hoạt động trong khu giãn cách để cung ứng kịp thời, đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Người điều khiển phương tiện, phương tiện 

vận tải, người giao nhận hàng hóa ra, vào khu giãn cách xã hội phải áp dụng đầy 

đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. 

 - Trường hợp trong khu vực giãn cách không có các đại lý, cửa hàng bán 

lẻ: Giao UBND các phường, xã bố trí các địa điểm (nhà văn hóa, kho, bãi,…) đảm 

bảo không gian giãn cách để làm nơi tiếp nhận và cung ứng hàng hóa cho nhân 

dân trong khu vực giãn cách để các doanh nghiệp đầu mối có phương án chuẩn bị 

nguồn hàng thiết yếu tập kết. 

 3.2.3. Đối với khu vực bị cách ly 

 - Giao Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với UBND các phường, xã có 

khu vực bị cách ly nắm bắt thông tin về số lượng người, nhu cầu các mặt hàng 
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thiết yếu để báo cáo Sở Công Thương chuyển cho các doanh nghiệp thương mại 

đầu mối chuẩn bị nguồn hàng và phương án vận chuyển hàng hóa cung ứng cho 

khu vực cách ly. 

 - Yêu cầu UBND các phường, xã có khu vực bị cách ly thành lập Tổ công 

tác làm đầu mối để tiếp nhận và cung cấp thông tin hai chiều (trong khu cách ly 

với khu vực bên ngoài không bị cách ly), công khai họ tên, địa chỉ, số điện thoại 

của tổ công tác cho nhân dân trong vùng cách ly biết để liên hệ khi có nhu cầu. 

 - Trên cơ sở danh sách đăng ký của Tổ công tác tổng hợp, các doanh nghiệp 

đầu mối cung ứng vận chuyển hàng hóa đến khu vực kiểm soát ngoài khu vực cách 

ly và bàn giao cho Tổ công tác để chuyển cho nhân dân trong khu vực cách ly. 

 - Hàng hóa thiết yếu do doanh nghiệp thương mại đầu mối cung cấp cho 

nhân dân phải đảm bảo về giá, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ theo quy định của 

pháp luật. Quá trình nhận đơn, vận chuyển và giao hàng phải thực hiện nghiêm 

theo hướng dẫn của ngành y tế để đảm bảo các quy định về an toàn phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

 3.3. Tình huống dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp phải thực hiện 

giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố, có nhiều khu vực bị cách ly 

 3.3.1. Đối với khu vực bị cách ly: Thực hiện các nhiệm vụ như tại mục 3.2.3 

của Phương án này. 

 3.3.2. Đối với các khu vực còn lại: 

 - Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Phòng Y tế và UBND các phường, 

xã rà soát, thống kê và công bố các chợ, siêu thị, cửa hàng, đại lý, điểm bán lẻ 

hàng hóa thiết yếu đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo 

quy định được tiếp tục hoạt động để phục vụ nhu cầu của nhân dân; rà soát, lựa 

chọn các địa điểm (nhà văn hóa, kho, bãi,…) là nơi tập kết, cung ứng hàng hóa 

thiết yếu để đảm bảo có hệ thống các điểm bán cung ứng hàng hóa thiết yếu thuận 

lợi đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

 - Yêu cầu UBND các phường, xã thực hiện việc cấp phiếu đi mua hàng thiết 

yếu cho các hộ dân để đảm bảo điều tiết lượng người ra vào chợ, siêu thị, cửa hàng 

tiện lợi chấp hành tốt các quy định về giãn cách phòng chống dịch Covid-19.  

 - Giao Phòng Kinh tế phối hợp với UBND các phường, xã thường xuyên 

theo dõi, thống kê lượng hàng hóa lương thực, thực phẩm sản xuất tại thành phố 

và nguồn hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tại các kho của doanh nghiệp thương mại 

đầu mối, các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn. Khi có nguy cơ thiếu hụt nguồn hàng 

hóa trên địa bàn, kịp thời báo cáo với Sở Công thương tỉnh để nắm bắt, kết nối để 

đặt hàng hoặc điều tiết hàng hóa từ các đơn vị sản xuất, nhà phân phối tại các tỉnh, 

thành phố khác cho thành phố. 

 - Xây dựng phương án tổ chức các điểm bán hàng lưu động đối với các mặt 

hàng thiết yếu đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid-
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19. Trong trường hợp cấp bách, đề nghị UBND các phường, xã huy động các xe 

của doanh nghiệp và của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để thực hiện vận chuyển, 

phân phối hàng hóa. Trường hợp doanh nghiệp và UBND các phường, xã không 

đủ xe cung ứng hoặc khi dịch diễn biến phức tạp, đề xuất phương án huy động lực 

lượng quân đội, công an hỗ trợ phương tiện để tham gia vận chuyển, phân phối 

hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ kho của 

các đơn vị kinh doanh đến các cơ sở phân phối trên địa bàn. 

 - Trường hợp tại một số điểm bán hàng xảy ra hiện tượng thiếu hàng, 

UBND các phường, xã xác định ngay địa điểm xảy ra thiếu hàng để UBND thành 

phố chỉ đạo các đơn vị phân phối có điểm bán hàng đang thiếu hàng thực hiện 

điều tiết nguồn hàng trong hệ thống, bù đắp lượng hàng thiếu. Trường hợp không 

có đủ hàng điều tiết trong hệ thống, UBND thành phố báo cáo với Sở Công thương 

để có phương án chỉ đạo các đơn vị phân phối khác hỗ trợ, phối hợp đưa hàng đến 

khu vực thiếu hàng. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Kinh tế thành phố 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã tổ 

chức thực hiện phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa đáp ứng các 

diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; Tổng hợp các khó khăn, 

vướng mắc phát sinh để có giải pháp giải quyết hoặc tham mưu UBND thành phố 

phương án xử lý phù hợp, đúng thẩm quyền. 

 - Đôn đốc, hướng dẫn UBND các phường, xã triển khai công tác ký cam kết 

phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn theo 

các nội dung quy định tại Văn bản số 1303/UBND-KT ngày 04/8/2021 của UBND 

thành phố; đồng thời hướng dẫn sản xuất, nuôi trồng các loại nông, lâm, thủy sản 

phù hợp với nhu cầu, khả năng tiêu thụ trong bối cảnh dịch Covid-19, nhằm chủ 

động đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn thành phố. 

 2. Phòng Y tế thành phố 

 - Chủ trì, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị có năng lực xét 

nghiệm Covid-19 đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu xét nghiệm cho người điều 

khiển phương tiện, người giao nhận hàng hóa trong thời gian ngắn nhất, hạn chế 

tối đa ách tắc lưu thông hàng hóa trên địa bàn thành phố. 

 - Phối hợp với các Sở, ban, ngành hướng dẫn triển khai các biện pháp an 

toàn phòng dịch cho người điều khiển phương tiện, phương tiện và hàng hóa để 

lưu thông hàng hóa trên địa bàn thành phố. 

 3. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Rà soát lập danh sách, lựa chọn một số đơn vị vận tải hàng hóa trên địa 

bàn để sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra, vào khu cách 

ly, giãn cách xã hội.  
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- Phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho người và phương 

tiện của các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch được lưu 

thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiêu thụ nông sản cho nhân dân trên địa bàn 

thành phố.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thanh thành phố:  

Xây dựng các tin, bài tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, tình hình biến động cung cầu hàng hóa trên địa bàn 

thành phố; đồng thời, phản bác những thông tin không chính xác, sai lệch trên 

mạng Internet, làm ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. 

 5. Công an thành phố 

 - Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và bảo vệ tuyệt 

đối an toàn các mục tiêu, phương tiện, tài sản ứng phó với dịch bệnh Covid-19 

trong thời gian dịch bệnh. Tổ chức điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường 

hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, nguồn cung hàng hóa gây hoang mang 

trong cộng đồng. 

 - Phối hợp với các ngành tham gia các chốt, trạm kiểm soát giao thông tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị (phương tiện, người lái, người 

giao nhận hàng hóa đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu 5K 

của Bộ Y tế) vận chuyển hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu như lương thực, 

thực phẩm, nhu yếu phẩm,… 

6. Đội Quản lý thị trường số 2 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm 

hàng, tăng giá đột biến với các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và 

mặt hàng thiết yếu; chú trọng kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và giá bán 

các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân đảm bảo đúng 

quy định của pháp luật. 

 7. UBND các phường, xã 

 - Chủ động xây dựng phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa, 

lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để phục vụ 

nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. 

 - Chủ động bố trí các địa điểm (nhà văn hóa, kho, bãi,…) đảm bảo không 

gian giãn cách để làm nơi tiếp nhận và cung ứng hàng hóa cho nhân dân trong khu 

vực giãn cách để các doanh nghiệp đầu mối có phương án chuẩn bị nguồn hàng 

thiết yếu tập kết khi các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi,… bị cách ly không có khả 

năng hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân. 

 - Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường, xã và các thôn, tổ 

dân phố về các chợ, siêu thị, cửa hàng, đại lý, điểm bán lẻ hàng hóa thiết yếu đảm 
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bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định được tiếp tục 

hoạt động để phục vụ nhu cầu của nhân dân. 

8. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng thiết yếu 

 - Căn cứ phương án của UBND thành phố, xây dựng kế hoạch tổ chức tốt 

hoạt động sản xuất kinh doanh xuyên suốt; điều tiết, luân chuyển hàng hóa kịp 

thời tại các điểm bán để đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu của nhân dân; kịp 

thời phản ánh khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm dự trữ đủ nguồn hàng, vật tư 

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

không gián đoạn, kể cả trong tình huống dịch bệnh lan rộng, nhiều khu vực bị 

cách ly.  

- Thực hiện ký cam kết cung ứng hàng hóa thiết yếu kịp thời, đảm bảo chất 

lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để 

tăng giá; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất, 

kinh doanh. 

 UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã 

và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng thiết yếu thực hiện nghiêm túc các nội 

dung Phương án trên./. 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở Công thương tỉnh;                (để b/c) 

- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hóa & TT, 

QLĐT, Y tế thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh 

thành phồ; 

- Đội Quản lý thị trường số 2; 

- Công an thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng thiết yếu; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Đức Thuận 

 



 Khối 
lượng 

 Thành 
tiền 

 Khối 
lượng 

 
Thành 

tiền 

 Khối 
lượng 

 
Thành 

tiền 

 Khối 
lượng 

 Thành 
tiền 

 Khối 
lượng 

 
Thành 

tiền 

 Khối 
lượng 

 Thành 
tiền 

 Khối 
lượng 

 
Thành 

tiền 

 Khối 
lượng 

 Thành 
tiền 

 Khối 
lượng 

 Thành 
tiền 

 Khối 
lượng 

 Thành 
tiền  Trong TP Nguồn khác

I

1 Gạo tẻ Tấn 0,018 14          1.149   16.084          199  2.782          158  2.215            84   1.181          106  1.484            82   1.153          176  2.467          145   2.028          104   1.462            94    1.314 
Tổng công ty giống 
cây trồng Ninh 
Bình. 

2 Thịt lợn Tấn 0,001 15               86     1.292            15     224            12     178              6       95              8     119              6       93            13     198            11      163              8      117              7       106 Ngoài thành phố

3 Thịt gà Tấn 0,002 10               96        957            17     166            13     132              7       70              9       88              7       69            15     147            12      121              9        87              8         78 Ngoài thành phố

4 Trứng quả 10 0,003      638.270     1.915   110.380     331     87.880     264     46.860      141     58.890     177     45.760      137     97.890     294     80.470      241     58.010      174     52.130       156 Ngoài thành phố

5 Thủy hải sản Tấn 0,002 50             100     4.979            17     861            14     685              7      366              9     459              7      357            15     764            13      628              9      452              8       407 Ngoài thành phố

6 Rau củ Tấn 0,01 10             613     6.127          106  1.060            84     844            45      450            57     565            44      439            94     940            77      773            56      557            50       500 Ngoài thành phố

II

1 Mỳ bún, phở 
khô gói 20 0,003   1.276.540     3.830   220.760     662   175.760     527     93.720      281   117.780     353     91.520      275   195.780     587   160.940      483   116.020      348   104.260       313 

2 Muối ăn, gia 
vị kg 0,15 0,02          9.574        191       1.656       33       1.318       26          703       14          883       18          686       14       1.468       29       1.207       24          870        17          782         16 

3 Nước chấm 
các loại lít 0,5 0,055        31.914     1.755       5.519     304       4.394     242       2.343      129       2.945     162       2.288      126       4.895     269       4.024      221       2.901      160       2.607       143 

4 Dầu ăn lít 0,5 0,03        31.914        957       5.519     166       4.394     132       2.343       70       2.945       88       2.288       69       4.895     147       4.024      121       2.901        87       2.607         78 

III

1 Nước đóng 
chai lít 30 0,006   1.914.810   11.489   331.140  1.987   263.640  1.582   140.580      843   176.670  1.060   137.280      824   293.670  1.762   241.410   1.448   174.030   1.044   156.390       938 

 Công ty TNHH Thương 
mại và Vận tải du lịch 
Thuân Phượng 

Ngoài thành phố

2 Khẩu trang chiếc 10 0,002      638.270     1.277   110.380     221     87.880     176     46.860       94     58.890     118     45.760       92     97.890     196     80.470      161     58.010      116     52.130       104 

3 Nước sát 
khuẩn lít 0,1 0,3          6.383     1.915       1.104     331          879     264          469      141          589     177          458      137          979     294          805      241          580      174          521       156 

4 Giấy vệ sinh cuộn 2 0,003      127.654        383     22.076       66     17.576       53       9.372       28     11.778       35       9.152       27     19.578       59     16.094       48     11.602        35     10.426         31 

 - Siêu thị Lan Chi;
- Các cửa hàng tiện lợi;
- Hệ thống Vinmart+ 
thành phố. 

Ngoài thành phố

Tổng   4.677.371   53.152   808.887  9.192   644.002  7.318   343.399   3.902   431.558  4.904   335.338   3.811   717.358  8.152   589.700   6.701   425.109   4.831   382.019    4.341 

Nhóm lương thực, thực phẩm tươi sống

 Phường 
Tân Bình 

Ngoài thành phố

Nhóm thực phẩm chế biến

Một số hàng hoá khác

 Phường 
Yên Bình 

 Phường 
Trung Sơn 

 Xã 
Đông Sơn 

 Xã 
Yên Sơn 

 Xã 
Quang Sơn 

Nhóm hàng ĐVT

Định 
mức 1 
người 
trong 

30 

 Phường 
Tây Sơn  Thành phố  Giá  

(triệu 
đồng)

 Phường 
Bắc Sơn 

 Phường 
Nam Sơn 

Ngoài thành phố

Nguồn cung thực phẩm

 - Các siêu thị; các hộ 
kinh doanh gạo;
- Các cửa hàng Nông sản 
an toàn;
- Các chợ dân sinh;
- Hợp tác xã nông 
nghiệp, trang trại nuôi 
trồng trên địa bàn thành 
phố;
- Nuôi trồng trong nhân 
dân. 

 - Các cửa hàng Nông 
sản an toàn;
- Các cửa hàng tiện lợi;
- Hệ thống Vinmart+ 
thành phố;
- Siêu thị Lan Chi; siêu 
thị Đồng Giao 

 - Công ty TNHH Dược 
phẩm Sơn Tủng;
- Công ty TNHH Phượng 
Hoàng Anh; các CH 
Dược 

Phụ lục 1: Tổng hợp nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố trong 1 tháng
(Kèm theo Phương án số        /PA-UBND ngày      tháng         năm 2021 của UBND thành phố)
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