
UBND TỈNH GIA LAI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ CÔNG THƯƠNG           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-SCT              Gia Lai, ngày       tháng  02 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid – 19 

(đến 17h00’, ngày 08/02/2021) 

 

Sở Công Thương báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch 

Covid -19 ngày 08/02/2021: 

I. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch 

 1. Chỉ đạo, điều hành của Sở: 

 Từ ngày 28/01/2021 đến nay Sở Công Thương đã ban hành 35 văn bản chỉ 

đạo, điều hành các giải pháp ngành Công Thương về ứng phó, phòng, chống dịch 

Covid–19, triển khai đến Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị 

xã, thành phố và cơ sở sản xuất kinh doanh ngành Công Thương. 

 Trong ngày 08/02/2021, Sở Công Thương ban hành Công văn số 225/SCT-

VP về việc yêu cầu cập nhật thông tin, báo cáo tình hình thực hiện giải pháp ứng 

phó phòng, chống dịch Covid - 19 ngành Công Thương.  

 Các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành Công Thương thực hiện tốt giải pháp 

vừa duy trì hoạt động bình thường vừa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, 

chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo; Ban quản lý trung tâm thương mại, siêu thị, 

chợ, doanh nghiệp kinh doanh thương mại ký cam kết bằng văn bản chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

 Đến thời điểm báo cáo, có 37 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương 

có báo cáo và thực hiện cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo phòng, chống dịch 

Covid gửi đến Sở Công Thương theo yêu cầu tại Công văn số 158/SCT-CN 

ngày 01/02/2021. Sở Công Thương tiếp tục đôn đốc đơn vị còn lại báo cáo tình 

hình triển khai công tác phòng, chống dịch và triển khai thực hiện cam kết việc 

phòng, chống dịch Covid-19. 

 2. Tình hình hoạt động các nhà máy công nghiệp chế biến có ảnh hưởng 

đến việc thu mua nông sản:  

 Việc thu mua, vận chuyển nguyên liệu sản suất cho các nhà máy vẫn hoạt 

động bình thường; một số nhà máy đã dừng hoạt động nghỉ tết, riêng nhà máy chế 

biến nước quả cô đặc, nước quả tự nhiên và rau quả đông lạnh của Công ty cổ 

phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đang hoạt động bình thường cho đến ngày 

08/02/2021 (ngày 27 âm lịch) sẽ dừng sản xuất nghỉ Tết, dự kiến ngày 

16/02/2021 (ngày 4 âm lịch) hoạt động sản xuất trở lại.  

 3. Các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 

Hiện đã dừng hoạt động từ ngày 04/02/2021 (Công ty Hóa chất mỏ Tây Nguyên 
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dừng sử dụng kho, có văn bản số 119/TB-HCMTN ngày 03/02/2021 tạm dừng 

cung ứng vật liệu nổ công nghiệp). 

 4. Các cơ sở sản xuất công nghiệp, năng lượng: Duy trì hoạt động bình 

thường, có kế hoạch tổ chức sản xuất hoạt động bình thường, phù hợp, vừa tổ 

chức sản xuất, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; thực hiện 

nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

 II. Tình hình nguồn cung hàng hóa, giá cả thị trường và giải pháp hỗ trợ 

tiêu thụ hàng nông sản, hoa Tết của người dân trên địa bàn 

 1. Tình hình nguồn cung hàng hóa: 

 Lượng hàng hóa bán tại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện 

lợi, cơ sở bán lẻ rất dồi dào, đáp ứng tốt cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.  

 Lượng hàng hóa doanh nghiệp dự trữ khá dồi dào, chất lượng tốt, đa dạng 

chủng loại và mẫu mã  đảm bảo đáp ứng tốt mọi nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, 

dự báo những ngày cận Tết, nhất là ngày 29 và 30 âm lịch, sức mua tăng lên dẫn 

đến tình hình giá cả sẽ có biến động theo, nhưng vẫn kiểm soát. 

 Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại đứng chân trên địa bàn thị xã Ayun 

Pa, huyện Ia Pa, huyện Krông Pa và Phú Thiện chủ động đảm bảo nguồn hàng 

cung ứng nhu cầu cho tiêu dùng, quá trình vận chuyển các doanh nghiệp tuân thủ 

những quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không xảy ra trường hợp mất 

cân đối về cung cầu.  

 Chiều ngày 08/02/2021, Sở Công Thương phối hợp với Đài phát thanh 

Truyền hình tỉnh Gia Lai. Qua nắm bắt tình hình về hoa Tết, một số vấn đề phản 

ảnh: 

 Năm nay, các nhà vườn đã chủ động xuống giống ít hơn năm trước, do nắm 

bắt được tình hình Coivd- 19, hơn nữa lượng hoa nhập từ các tỉnh Quảng Ngãi, 

Phú Yên đến thị trường Gia Lai ít, dẫn đến lượng hoa các nhà vườn Gia Lai có 

nhiều cơ hội để tiêu thụ, đến thời điểm báo cáo, lượng hoa tại các nhà vườn không 

nhiều, cho nên hiện tượng lượng cung Hoa dư thừa trên thị trường không xảy ra, 

dự đoán những ngày tiếp theo, các chủ nhà vườn cho biết, lượng hoa còn lại sẽ 

tiêu thụ hết. 

 Bên cạnh đó, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công 

Thương đã đề ra nhiều giải pháp và vận động nhân dân tiêu thụ hoa trên thị trường, 

nên thị trường Hoa tỉnh Gia Lai có khởi sắc. Về giá cả tương đối ổn định, không 

có trường hợp nào đột biến giá xảy ra. 

 2. Tình hình giá cả thị trường: 

 - Hàng tiêu dùng: 

 Tình hình giá cả thị trường đến thời điểm báo cáo nhìn chung vẫn diễn ra 

bình thường, giá cả một số mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng. Tuy nhiên, không 

có đột biến về giá, sức mua vẫn bình thường như tuần qua. Ngày hôm nay 

(08/02/2021) tình hình dịch trên địa bàn được kiểm soát, nhân dân yên tâm đi mua 

sắm nên lượng khách đến mua sắm tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, 
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cửa hàng tiện lợi, cơ sở bán lẻ có nhộn nhịp hơn so với những ngày 29 và 30 tháng 

01 năm 2021.  

 Tại thị trường vùng dịch như thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú 

Thiện vẫn diễn ra bình thường, đến nay cơ bản người dân có xu hướng tập trung 

mua sắm Tết nên thị trường nhộn nhịp hơn so với tuần trước. 

 - Hàng Nông sản: Mặt hàng rau, củ quả  trên thị trường rất dồi dào, có thể 

nói cung vượt cầu nên giá cả giảm sâu so với tuần trước, do tác động của dịch, 

nhất là các loại rau quả như: Cà chua lúc trước dịch có giá từ 7 đến 10 nghìn 

đồng/kg, sau dịch giảm xuống còn 2 đến 3 nghìn đồng/kg; xà lách từ 10 đến 17 

nghìn đồng/kg giảm xuống còn 5 đến 7 nghìn đồng/kg… 

 - Thị trường hoa Tết: Năm nay, do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-

19, các thương lái, chủ vựa thu mua đã bỏ tiền đặc cọc không gom hàng của các 

đơn vị, cá nhân trồng hoa nên lượng hoa còn tồn đọng trong dân tương đối nhiều, 

trong khi đó lượng hoa tham gia vào các chợ hoa xuân hạn chế, tình hình dịch 

bệnh được kiểm soát, nhân dân mạnh dạn đến chợ hoa để mua hoa, nhất là ngày 

hôm nay nhu cầu mua hoa tăng cao, lượng hoa hạn chế nên giá cả thị trường hoa 

vào ngày này tăng cao.  

 Giá cả một số loại hoa chủ yếu: 

 Hoa Cúc: giá giao động từ 400 ngàn đồng đến một triệu đồng/chậu, riêng 

chậu hoa Cúc loại to, đẹp  giá  từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/chậu; 

Hoa Mai trồng trong chậu giá bán từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng; những 

loại Hoa Mai lớn (Mai thế) giá  từ 10 triệu đến 30 triệu đồng; 

 Hoa Đào: giá bán giao động từ 700 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng một chậu; 

Loại hoa Đào lớn giá từ 2 triệu đến 3,5 triệu đồng/chậu. 

 Hoa Hồng: giá bán giao động từ 200 ngàn đến 1 triệu đồng/chậu, những chậu 

hoa hồng lớn có giá đến 2 triệu đồng/chậu 

 Cây Quất: giá bán giao động từ 500 ngàn đồng đến 2,2 triệu đồng. loại Quất 

lớn có giá đến 4 triệu đông/chậu 

 Vào những giờ cuối năm, những loại Hoa cơ bản bán gần hết hàng, còn một 

số Hoa phổ thông các chủ hàng đã bán hạ giá để tận thu. 

 3. Giải pháp tiêu thụ nông sản và hoa Tết: 

 Năm nay, do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức chợ hoa Xuân hạn chế hơn năm trước, một số 

địa phương tạm dừng hoạt động chợ hoa như: thị xã Ayun Pa, huyện Krông Pa, 

Phú Thiện, một số địa phương tiếp tục tổ chức chợ hoa như: thành phố Pleiku, thị 

xã An Khê, huyện Chư Sê… chợ Hoa thị xã An Khê tại các tuyến đường thuộc 

khu vực phường Tây Sơn, với tổng số lô được thiết kế  217 lô, huyện Chư Sê thiết 

kế khoảng 58 lô nằm cạnh công viên và trên đường Nguyễn Tri Phương, tất cả 

các số lô được các địa phương niên yết rỏ ràng và được đấu giá công khai nhằm 

tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh Hoa tổ chức tốt chợ hoa phục vụ cho nhu 

cầu đón Tết của nhân dân. Bình quân mỗi lô khoảng 20m2 đến 40m2, giá đấu thầu 

mỗi lô giao động từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng. Thành phố Pleiku bố trí chợ 
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hoa tại Khu Hội chợ tiển lãm tỉnh, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku và Khu vực 

gần trụ sở tiếp công dân của tỉnh (27 Nguyễn Văn Cừ, Tp.Pleiku). Với tổng số 

550 lô, mỗi lô từ 30m2 đến 35m2, giá mỗi lô từ 1,6 triệu đến 2,7 triệu đồng.  

 Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku đã có Văn bản số 425/UBND-TH ngày 

08/02/2021 về việc tính toán giảm giá phân lô chợ Tết Nguyên đán tân Sửu năm 

2021 yêu cầu Chủ tịch UBND phường Tây Sơn, phường Ia Kring phối hợp với 

phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố  tính toán giảm giá phân lô cho các tổ 

chức, cá nhân tham gia chợ hoa tết tại hai địa điểm trên. 

 III. Công tác triển khai phòng, chống dịch tại Sở và địa bàn được phân 

công phụ trách  

1. Công tác chỉ đạo: Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang thường xuyên thực 

hiện giám sát dịch tễ; phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị phụ trách 11 xã và 

01 thị trấn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra. 

2. Tình hình diễn biến dịch bệnh: 

Tính đến thời điểm 17h00’, ngày 05/02/2021 thông tin về tình hình diễn biến 

dịch bệnh Covid-19 tại Sở Công Thương ổn định, chưa phát hiện trường hợp nghi 

ngờ mắc bệnh Covid -19. 

Tại địa bàn huyện Mang Yang: Từ ngày 06/02/2021 đến ngày 08/02/2021 

trên địa bàn huyện có 283 người từ các tỉnh, thành phố, thị xã, huyện có dịch trở 

về địa phương và đã kê khai y tế, được giám sát theo quy định của ngành y tế; có 

46 công dân đang cách ly tại nhà theo quy định; 02 công dân đang cách ly y tế tại 

Trung tâm Y tế; có 17 công dân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (trong đó có 15 

công dân đã có kết quả âm tính). Sở Công Thương tiếp tục phối hợp huyện Mang 

Yang giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh và tiếp tục tuyên truyền, triển khai 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

Sở Công Thương tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường các ngày cận Tết để 

báo cáo, đề xuất các giải pháp phù hợp, nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 07/KH-

SCT về triển khai thực hiện ứng phó, phòng, chống dịch Covid-19 của ngành 

Công Thương và Phương án số 04/PA-SCT ngày 06/02/2021 về giải cứu nông 

sản và hoa Xuân ứng phó với dịch bệnh Covid-19 của Sở Công Thương. 

Trên đây là báo cáo về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở 

Công Thương Gia Lai ngày 08/02/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban chỉ đạocấp tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo; 

- Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở; 

- Thành viên Tổ công tác của Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: Văn thư, Văn phòng. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Binh 
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