
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2020 

V/v đảm bảo cung cấp đủ vật tư, 

trang thiết bị cho phòng, chống 

dịch bệnh nCoV 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Y tế; 

- Cục Quản lý thị trường. 

 

Thực hiện Công văn số 390/BYT-TB-CT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về 

việc đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh 

nCoV, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vật tư, trang thiết bị cho phòng, 

chống dịch bệnh nCoV chủ động tăng cường kế hoạch kinh doanh, đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu sử dụng vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh nCoV; 

không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, nâng giá đột biến; không 

bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá hoặc xuất bán khi nhu cầu tăng 

cao, gây khan hiếm vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh nCoV.  

2. Cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra, giám  

sát các cơ sở kinh doanh vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh nCoV, 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi thu mua, 

đầu cơ, tăng giá đột biến vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh nCoV 

nhằm trục lợi bất hợp pháp.  

 3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn kịp thời phối hợp 

với các lực lượng chức năng đưa tin về kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc vi 

phạm của các tổ chức, cá nhân để tuyên truyền, giáo dục và răn đe./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, NN&PTNT, TC; 

- CA tỉnh, Cục HQ;   

- UBND các huyện, thành phố;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH(LC). 
                        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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