
 

NHÓM HÀNG HÓA THIẾT YẾU 
 

HÀNG LƯƠNG THỰC 
 

 

 

Gạo, ngũ cốc các loại; tinh bột và các 
sản phẩm từ bột... 
 

HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG 
 
 

 

Thịt; thủy sản; rau củ quả; trái cây; trứng…  
 

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… 

HÀNG NHU YẾU PHẨM  

 

 

 

Thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh; khẩu 
trang, sản phẩm dùng để rửa tay, vệ 
sinh cá nhân; nước kháng khuẩn, giấy 
vệ sinh; sản phẩm dùng để tẩy rửa… 

 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 Các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được kinh doanh 

trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 
(Theo công văn số 1728 /SCT-QLTM ngày 20/07/2021 của Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

NÔNG NGHIỆP - CÔNG NGHIỆP 
 
 
 
 
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; nguyên nhiên vật liệu 
phục vụ sản xuất công nghiệp… 



 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 Các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được kinh doanh 

trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 
(Theo công văn số 1728 /SCT-QLTM ngày 20/07/2021 của Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

 
 
Siêu thị, TTTM, 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). 

 
 
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 thức ăn chăn nuôi, 
thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư sản 
xuất nông nghiệp; nguyên nhiên vật liệu phục 
vụ sản xuất công nghiệp. 

 

 
 
- Các cơ sở kinh doanh trực tiếp liên quan 
đến hoạt động ngân hàng, thanh toán điện 
tử; xuất nhập khẩu hàng hóa. 
- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, LPG chai. 
 

 

Nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch 
vụ, hàng hóa thiết yếu. - Bưu chính, viễn 
thông, truyền hình, dược phẩm, điện, nước, 
nhiên liệu… 

 

 

 

Hỗ trợ doanh nghiệp như: công chứng, luật 
sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, 
tư vấn doanh nghiệp; hỗ trợ vận chuyển; bảo 
vệ.  

 

 

- Hoạt động, lao động sản xuất và thu hoạch nông sản.  

- Dịch vụ: sửa chữa phương tiện vận tải, sản xuất, điện nước, sửa chữa nhà cửa, kho hàng hóa, 
xưởng sản xuất. 
- Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang; thu gom, vận chuyển rác thải và xử lý môi trường. 
 

CÁC CƠ SỞ KINH DOANH 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

 


