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English

Thứ tư, Ngày 28/7/2021 oạt phương án dự trữ hàng hóa theo 5 cấp độ Bí quyết để doanh nghiệp trụ vững trong đại dịch và tiến xa Thư chúc mừng Không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Hàng hóa thiết yếu nào được kinh doanh
trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị
số 16
 Sở Công thương vừa ban hành hướng dẫn về các hàng hóa thiết yếu khi thực hiện
giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 và thực hiện Chỉ thị số 08 của UBND tỉnh Hậu Giang
ngày 18-7-2021, để đơn vị nghiên cứu triển khai áp dụng trên địa bàn quản lý phù hợp
với tình hình, diễn biến dịch Covid-19.

Trứng, các sản phẩm từ trứng thuộc nhóm hàng thực phẩm tươi sống được kinh doanh.
Theo đó, các hàng hóa thiết yếu bao gồm: hàng thực phẩm tươi sống như 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 thực 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, đậu, bắp, khoai, sắn; bột, tinh bột (các sản phẩm từ bột, tinh bột).
Thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh. Khẩu trang, sản phẩm dùng để rửa tay, tắm giặt, gội;
nước kháng khuẩn, giấy vệ sinh. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ
sản xuất, lưu thông như 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.
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