
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /SCT-QLTM 

V/v thông tin Danh mục các loại 

hàng hóa thiết yếu khi thực hiện 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng  

Chính phủ 

Sóc Trăng, ngày         tháng  7  năm  2021  

                                 Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải;  

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

                                                 tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng.  

 Nay Sở Công Thương thông tin Danh mục các loại hàng hóa thiết yếu như sau: 

 1. Lương thực: gạo, nếp (các sản phẩm từ gạo, nếp); mè; đậu; bắp; khoai; bột, 

tinh bột (các sản phẩm từ bột, tinh bột). 

 2. Thực phẩm: thực phẩm tươi sống gồm 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 gồm bánh, kẹo, muối, bột 

nêm, gia vị, nước mắm, đường, dầu thực vật, sữa các loại, mì gói các loại, nước 

uống, nước ngọt đóng chai các loại. 

 3. Dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu. 

4. Các nhu yếu phẩm cần thiết khác: khẩu trang; sản phẩm dùng để tẩy rửa, 

diệt côn trùng, vệ sinh cá nhân; nước kháng khuẩn, giấy vệ sinh. 

 5. Các loại hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. 

 Nay Sở Công Thương xin thông tin đến các Sở, ban ngành liên quan để phối 

hợp triển khai thực hiện trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban CĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TST; 

- Phòng KT, KTHT các huyện, thị, thành phố; 

- Báo ST, Đài PTTH; 

- Lưu: VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Võ Văn Chiêu 
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