
 

 

 

 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1459/SCT-QLTM 
V/v hướng dẫn về hàng hoá thiết yếu 

khi thực hiện giãn cách xã hội 

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 7 năm 2021 

  

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang có diễn 

biến phức tạp, để chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch 

Covid-19, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; Thực hiện Công văn 

số 343/UBND-THVX ngày 13/7/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc cách 

ly xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Công Thương thông báo về hàng hoá 

thiết yếu khi thực hiện trong giãn cách xã hội trên địa bàn Tỉnh theo Chỉ thị 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau: 

Hàng hoá thiết yếu là những hàng hoá bao gồm: 

- Hàng thực phẩm tươi sống: thịt (các sản phẩm từ thịt); thủy sản (các sản 

phẩm từ thủy sản); rau, củ, quả (các sản phẩm từ rau, củ, quả); trái cây; trứng 

(các sản phẩm từ trứng);  

- Hàng công nghệ phẩm: Bánh, kẹo; muối; bột nêm; gia vị; nước mắm; 

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; 

- Lương thực: gạo tẻ, gạo nếp, mè, đậu, ngô, khoai, sắn; bột, tinh bột (các 

sản phẩm từ bột, tinh bột); 

- Thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh. 

- Các nhu yếu phẩm cần thiết: Khẩu trang, sản phẩm dùng để tẩy rửa, tắm 

giặt, gội; nước kháng khuẩn, giấy vệ sinh. 

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu 

thông: Xăng dầu, gas, khí đốt và các loại nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ sản 

xuất; dịch vụ cung cấp điện, nước, cho sản xuất và đời sống. 

- Thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. 

- Các mặt hàng kim khí, điện máy phục vụ các hoạt động của gia đình, 

nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh (vật tư ngành điện dân dụng, công nghiệp, 

nông nghiệp, điện tử, vật tư ngành nước, vật tư nguyên liệu xây dựng,…) 

Sở Công Thương đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, triển khai áp dụng trên 

địa bàn quản lý phù hợp tình hình, diễn biến dịch Covid-19. 



 

 

2 

 

Rất mong sự quan tâm phối hợp, thực hiện của Quý đơn vị. Trong quá 

trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Sở Công 

Thương để được hướng dẫn./. 

  
Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (p/h); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (p/h); 

- Sở GT & VT (p/h); 

- Phòng KT, KT và HT các huyện, thành phố (t/h); 

- GĐ, các PGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, QLTM. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Phƣơng Thủy 
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