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SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:         /SCT-QLTM 

V/v hướng dẫn tạm thời về một số  

hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong  
thời gian thực hiện giãn cách xã hội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng       năm 2021 

  
Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID 

– 19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Công văn số 4349/BCT-TTTN ngày 21/7/2021 của Bộ Công 

Thương về việc hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; 

Căn cứ Công văn số 2939/UBND-KT ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc hướng dẫn một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID - 19, để chủ 

động thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, hạn chế 

nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh hướng dẫn 

tạm thời về một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn 

cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ, như sau:  

1. Nhóm lương thực, thực phẩm 

- Thịt gia súc, gia cầm (các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm); thủy sản 

(các sản phẩm từ thủy sản); rau, củ, quả các loại (các sản phẩm từ rau, củ, 

quả); trái cây các loại (các sản phẩm từ trái cây); trứng (các sản phẩm từ 

trứng). 

- Gạo các loại, nếp, vừng (mè), đậu, ngô (bắp), khoai, sắn; bột các loại, 

tinh bột; các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột (bánh mì, bánh bao, bún, hủ 

tiếu, mì,...). 

- Bánh, kẹo; muối; bột nêm; gia vị; nước chấm; đường; dầu thực vật; sữa 

các loại; mì gói các loại và một số mặt hàng lương thực, thực phẩm khác phục 

vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân; nước uống, nước ngọt 

đóng chai, lon, thùng. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Chi-thi-16-CT-TTg-2020-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-COVID-19-438648.aspx


2. Nhóm hàng hóa Y tế 

- Thiết bị y tế, thuốc men, dược liệu,... 

- Khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ, các sản phẩm sát khuẩn,... Các sản 

phẩm hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Nhóm hàng hóa tiêu dùng 

- Các sản phẩm tiêu dùng để tắm, giặt, gội, xả, tẩy, rửa; giấy vệ sinh các 

loại; các sản phẩm dùng cho vệ sinh cá nhân. 

- Xăng, dầu, khí đốt, sản phẩm bôi trơn cho động cơ. 

4. Nhóm hàng hóa nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phụ liệu phục vụ 

sản xuất, nuôi trồng và dịch vụ 

- Cung cấp dịch vụ và trang thiết bị phục vụ cho ngành điện, cấp thoát 

nước, bưu chính, viễn thông, thu gom và xử lý rác, xử lý môi trường,... 

- Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản...); thuốc thú y; thuốc 

bảo vệ thực vật; phân bón các loại; giống cây trồng, vật nuôi. 

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất của các nhà 

máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình giao thông, xây dựng (cát, đá, 

sắt, thép,..), các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu. 

Ngoài ra, một số hàng hóa, dịch vụ khác được phép hoạt động theo quy 

định.  

Đề nghị các cơ quan và đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực 

hiện đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện có 

phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tỉnh (qua Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh) để tổng hợp, đề xuất 

hướng xử lý cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ Công Thương (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (b/c); 
- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở (biết); 
- BBT trang Web thành phần SCT (đăng tin); 
- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lưu Văn Nhạnh 
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