
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ CÔNG THƢƠNG 
 

Số: 505/SCT-QLTM 
 

V/v thông báo danh mục hàng hóa, 

dịch vụ thiết yếu được tiếp tục  

kinh doanh trong thời gian thực  

hiện cách ly toàn xã hội  
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Hưng Yên, ngày 03  tháng 4 năm 2020 

 

 

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

                                      

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 

09/CT-CTUBND ngày 31/3/2020 của chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Phương án số 49/PA-UBND ngày 

01/4/2020 của UBND tỉnh về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục 

vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ các khu vực cách ly nhằm ứng 

phó dịch bệnh Covid-19; Thông báo số 104/TB-UBND ngày 02 tháng 4 năm 

2020 của UBND tỉnh Hưng Yên thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Phóng, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh, phòng, chống dịch Covid-19 tại 

cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh. 

Sở Công Thương thông báo cụ thể như sau: 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được tiếp tục kinh doanh trong 

thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội bao gồm: 

- Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ);  

- Trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, bệnh viện); Chợ 

dân sinh (các gian hàng được hoạt động kinh doanh: lương thực, thực phẩm, rau 

hoa quả, đồ khô);  

- Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); Các 

cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây;  

- Cơ sở lưu trú du lịch; Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa 

bệnh;  

- Dịch vụ khám chữa bệnh; Dịch vụ bưu điện;  

- Dịch vụ ngân hàng, thanh toán điện tử;  

- Dịch vụ viễn thông truyền hình;  

- Dịch vụ bảo vệ;  

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu gas khí đốt;  



- Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang, hỏa táng, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã 

hội.  

Khi giao dịch trong các loại hình kinh doanh dịch vụ nêu trên phải đeo 

khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m, vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn 

của ngành Y tế. 

2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu như: Sản xuất, sơ 

chế, chế biến lương thực, thực phẩm, hoa quả, dược phẩm, thuốc chữa bệnh, 

trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh, an ninh quốc phòng; 

dịch vụ cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường, các trang trại chăn nuôi gia 

súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, các nhà máy cung cấp nước sạch, các xưởng 

may sản xuất khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, nhà máy sản xuất 

nước đóng chai, nước trái cây. Các nhà máy xí nghiệp đang phải sản xuất các 

đơn hàng phải trả theo hợp đồng đã ký trước ngày 15/4/2020. 

  Sở Công Thương trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

Ban quản lý các khu công nghiệp; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND 

các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh quan tâm phối hợp vận động, yêu cầu 

nhân dân thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Văn Phóng,  CT UBND tỉnh       

   Trưởng ban chỉ đạo tỉnh;                              để b/c                      

- Đ/c Đặng Ngọc Quỳnh, PCT UBND tỉnh 

   Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh;  

- Đ/c Bùi Thế Cử, PCT UBND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh ( để phối hợp); 

- Đài PTTH tỉnh (để phối hợp); 

- Báo Hưng Yên (để phối hợp); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu:VT, QLTM 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thơ 
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