
Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

Điện thoại: (0251) 3822.216 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:              /SCT-TM 

V/v triển khai, hướng dẫn danh mục 

hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong  

thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày       tháng 8  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID 

- 19”. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 4481/BCT-TTTN 

ngày 27/7/2021 về việc hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (file điện tử gửi kèm theo); 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 8699/UBND-

KTNS ngày 23/7/2021 về việc một số giải pháp thực hiện trong thời gian áp dụng 

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 8831/UBND-

KTNS ngày 28/7/2021 bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong thời 

gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Để thực hiện tốt công tác lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

của nhân dân, Sở Công Thương triển khai, hướng dẫn về danh mục hàng hóa, 

dịch vụ thiết yếu trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai, như sau: 

A. VỀ HÀNG HÓA THIẾT YẾU 

1. Lương thực: Gạo các loại, hạt mè (vừng), lúa mì (và các sản phẩm chế 

biến từ gạo tẻ, gạo nếp); Đậu, bắp (ngô), khoai, sắn (và các sản phẩm chế biến từ 

đậu, bắp, khoai, sắn); Bột, tinh bột (và các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột);  

2. Thực phẩm tươi sống: Thịt gia súc, gia cầm (và các sản phẩm chế biến 

từ thịt gia súc, gia cầm); Trứng gia cầm (và các sản phẩm chế biến từ trứng gia 

cầm); Thủy hải sản (và các sản phẩm chế biến từ thủy hải sản); Rau, củ, quả (và 

các sản phẩm chế biến từ rau, củ, quả); Trái cây (và các sản phẩm chế biến từ trái 

cây); 

3. Thực phẩm công nghệ: Bánh, kẹo; Muối; Bột nêm; Gia vị; Nước mắm, 

nước chấm, nước tương; Đường; Dầu thực vật; Sữa các loại; Mì gói, mì ly các 

loại; Nước uống, nước ngọt đóng chai, lon, thùng; Một số mặt hàng lương thực, 

thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân; 
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a) Về nước uống, bao gồm:  

- Nước uống đóng chai; 

- Nước khoáng thiên nhiên. 

b) Về một số mặt hàng lương thực, thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng thiết yếu hàng ngày của người dân, trong đó bao gồm: 

- Thực phẩm chức năng; 

- Các vi chất bổ sung vào thực phẩm; 

- Mật ong và các sản phẩm từ mật ong; 

- Thực phẩm biến đổi gen; 

- Chè; 

- Cà phê; 

- Ca cao; 

- Hạt tiêu; 

- Điều; 

- Nông sản thực phẩm khác; 

- Đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để bảo quản, chế biến 

thực phẩm); 

- Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, 

chế biến, kinh doanh thực phẩm;… 

4. Phụ gia; Hương liệu; Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;  

5. Nhu yếu phẩm: Khẩu trang; Nước sát khuẩn; Sản phẩm dùng để tẩy rửa, 

diệt côn trùng, vệ sinh cá nhân; Giấy vệ sinh; Băng vệ sinh; 

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

thông: Xăng dầu; Khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng, khí thiên nhiên 

nén; Ôxy; Các loại nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ sản xuất công nghiệp, nông 

nghiệp, y tế; 

a) Đối với nhóm nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ sản xuất, trong đó bao 

gồm: than,… 

b) Đối với nhóm nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất, trong đó bao gồm: 

sắt, thép, xi măng,… 

7. Trang thiết bị y tế điều trị, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh; Phương tiện 

phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn, trang thiết bị phòng, chống dịch; Sinh 

phẩm, hóa chất xét nghiệm, kit xét nghiệm nhanh và các mặt hàng y tế khác; 

Đối với trang thiết bị phòng, chống dịch được nêu tại phụ lục 9, 10, 11 ban 

hành kèm theo Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế. 

8. Thuốc bảo vệ thực vật; Phân bón; Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia 

cầm; 

9. Thuốc Thú y (bao gồm cả thuốc cho thủy sản), thức ăn chăn nuôi, thức 

ăn thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi thủy sản; 
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10. Giống cây trồng (bao gồm cây giống và hạt giống, meo giống nấm) và 

giống vâṭ nuôi (giống gia súc, gia cầm, thủy sản). 

B. VỀ DỊCH VỤ THIẾT YẾU 

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

2. Dịch vụ xuất, nhập khẩu hàng hóa; Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển; Dịch vụ 

bảo vệ; 

3. 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; 

4. Cơ sở y tế, dịch vụ y tế công lập và ngoài công lập;  

5. Dịch vụ chứng khoán, bưu chính, viễn thông, truyền hình; 

6. Cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan trực tiếp đến hoạt động 

ngân hàng, thanh toán điện tử; 

7. Cơ sở đủ điều kiêṇ được phép kinh doanh: phân bón; thuốc bảo vê ̣thưc̣ 

vâṭ; Giống cây trồng, vâṭ nuôi; Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; Thuốc Thú 

y và sản phẩm xử lý môi trường nuôi thủy sản; 

8. Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang. 

9. Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải;  

10. Dịch vụ công ích (bao gồm: Duy tu bảo trì hệ thống chiếu sáng công 

cộng, đèn tín hiệu giao thông; Cắt tỉa chăm sóc cây xanh; Thoát nước đô thị; Sửa 

chữa, bảo trì hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật,...); 

11. Dịch vụ sửa chữa, bảo trì hạ tầng mạng, thiết bị camera phục vụ khu 

vực, vùng thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan nhà nước 

và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. 

 

Trên đây là nội dung triển khai, hướng dẫn về danh mục hàng hóa, dịch vụ 

thiết yếu trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị Quý đơn vị kịp 

thời báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công Thương tổng hợp) 

để kịp thời chỉ đạo, xử lý./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (báo cáo); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (báo cáo); 

- Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai (phối hợp tuyên truyền); 

- Phòng Kinh tế/ KT&HT các huyện, thành phố (thực hiện); 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

- Các phòng, trung tâm thuộc Sở Công Thương; 

- Đăng tải website Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, QLTM. Tuyet  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lộc 
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