
  

UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  

V/v hàng hóa và dịch vụ thiết yếu 

được phép kinh doanh trong thời 

gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng 7 năm 2021 

   

Kính gửi:  

- Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiệnc ác biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch tại một số địa phương 

và Thông báo số 569-TB/TU ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết 

luận về áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19 

vừa phát triển kinh tế - xã hội; Sở Công Thương hướng dẫn tạm thời một số 

nhóm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu được kinh doanh trong thời gian thực hiện 

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, như sau: 

I. Nhóm hàng hóa thiết yếu: 

1. Nhóm hàng lương thực: gạo các loại, ngũ cốc các loại; tinh bột và các 

sản phẩm từ bột... 

2. Nhóm 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);… 

3. Nhóm hàng công nghệ phẩm: bánh, kẹo; dầu thực vật; muối; đường; gia 

vị các loại; mỳ gói các loại và một số mặt hàng lương thực, thực phẩm khác 

phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân; nước uống các loại; sữa và 

các sản phẩm từ sữa;… 

4. Nhóm hàng nhu yếu phẩm cần thiết: thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh; khẩu 

trang, sản phẩm dùng để rửa tay, tắm giặt, gội, vệ sinh; nước diệt khuẩn, giấy vệ 

sinh; sản phẩm dùng để tẩy rửa, diệt côn trùng;… 

5. Thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vắcxin phòng 

bệnh cho gia súc, gia cầm; vật tư sản xuất nông nghiệp (phân bón, hạt giống); 

nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. 



  

II. Các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh 

gồm: 

- Siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, tiện 

ích, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh trái cây, chuỗi cửa hàng kinh doanh 

nông sản, thực phẩm (chỉ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu đã nêu trên). 

- Các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế và Sở Y tế); các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh. 

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, khí đốt. 

- Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú 

y, vắcxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; vật tư sản xuất nông nghiệp (phân 

bón, hạt giống); nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. 

- Nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu 

(như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu,...). 

- Dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân 

hàng, thanh toán điện tử; xuất nhập khẩu hàng hóa. 

- Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng 

ký giao dịch bảo đảm, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp; hỗ trợ vận chuyển; bảo vệ. 

- Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang; dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải và xử 

lý môi trường. 

- Các dịch vụ: sửa chữa phương tiện vận tải, sản xuất, điện nước, sửa chữa 

nhà cửa, kho hàng hóa, xưởng sản xuất. 

- Các hoạt động, lao động sản xuất và thu hoạch nông sản phải thực hiện 

nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Dừng 

các hoạt động sản xuất, thu hoạch nông sản khi không đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch. 

III. Lưu ý: 

Khi thực hiện các giao dịch các loại hình kinh doanh hoàng hóa, dịch vụ 

nêu trên; nông dân, ngư dân khi lao động, sản xuất và thu hoạch sản phẩm theo 

từng hộ gia đình, vùng sản xuất của địa phương, phải đảm bảo thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu và hướng dẫn của ngành y tế 

(riêng các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cần thực hiện nghiêm việc phân 

luồng ra vào hợp lý; hướng dẫn, kiểm soát việc mua sắm, thanh toán đảm bảo 

khoảng cách theo quy định). 

Trên đây là nội dung hướng dẫn tạm thời một số nhóm hàng hóa và dịch vụ 

thiết yếu được kinh doanh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các lực 

lượng kiểm soát, phòng chống dịch 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 thông tin về Sở 

Công Thương để phối hợp xử lý./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND Tỉnh (b/c); 

 - Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ; 

-  Ban Dân vận tỉnh uỷ 

- BCĐ phòng chống dịch tỉnh (b/c); 

- Báo BRVT, Đài TH tỉnh; 

-  UBMT và các đoàn thể chính trị tỉnh; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, QLTM, VPS. 

 

 

 
Nguyễn Văn Đồng 
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