
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /UBND-VP
V/v danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch 
vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động 

trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương, ngày      tháng  02  năm 2021

                Kính gửi: 
- Các Sở, ngành: Công Thương, Y tế, Giao Thông vận 
tải, Xây dựng; Thông tin và truyền thông; Công an 
tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 
11-CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương; theo đề 
xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 255/SCT-QLTM ngày 15/02/2021, để 
tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch 
vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong 
thời gian 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 02 năm 2021 (Chi tiết tại Phụ lục 
kèm theo).

Yêu cầu người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng 
hóa thiết yếu được hoạt động phải đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19 
theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế.

Danh mục này có thể được điều chỉnh, bổ sung kịp thời để phù hợp với 
tình hình thực tế và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như tình 
hình hoạt động của các doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, 
doanh nghiệp phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Công 
Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT(15b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Văn Bản



DANH MỤC
Các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động 

trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn tỉnh 

(Ban hành theo Công văn số:          /UBND-VP  ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh)

1. Các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được mở cửa 
hoạt động và bán hàng trực tiếp cho khách hàng.

1.1. Lĩnh vực kinh doanh Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống 
tại chỗ trong siêu thị);

1.2. Lĩnh vực kinh doanh lương thực, thực phẩm trong các Chợ dân sinh;
1.3. Kinh doanh Cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa tại các 

khu dân cư;
1.4. Lĩnh vực kinh doanh nông sản, thực phẩm tươi sống, chế biến;
1.5. Lĩnh vực kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình;
1.6. Lĩnh vực kinh doanh thuốc chữa bệnh, vật tư y tế, dung dịch sát khuẩn, 

khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn;
1.7. Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);
1.8. Lĩnh vực kinh doanh giấy vệ sinh; tã, bỉm cho trẻ em, người cao tuổi;
1.9. Lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật, vắc-xin phòng bệnh gia súc, gia cầm.v.v.) phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
2. Các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được hoạt động 

nhưng không được mở cửa hàng mà chỉ bán hàng thông qua giao hàng trực 
tiếp cho khách hàng tại công trường, trang trại, nơi sản xuất, chăn nuôi.

2.1. Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng (gồm: xi măng, sắt thép, gạch 
ốp lát, thiết bị vệ sinh.v.v.) phục vụ các công trình xây dựng;

2.2. Lĩnh vực kinh doanh vật tư, trang thiết bị ngành điện, thiết bị ngành 
nước, đồ kim khí phục vụ cho các công trình xây dựng;

2.3. Lĩnh vực kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.
3. Các loại hình dịch vụ khác được phép hoạt động như:
3.1. Dịch vụ vận tải chuyên chở hàng hóa, hàng vật tư, nguyên liệu, sản phẩm 

cung ứng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; Các loại hình dịch vụ 
cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa cho xuất khẩu;

3.2. Dịch vụ cung cấp điện, nước cho sản xuất và đời sống;
3.3. Các loại hình dịch vụ như: cơ sở giáo dục; ngân hàng; kho bạc; các cơ 

sở kinh doanh trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng; dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp (công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm), chứng 
khoán, bưu chính, viễn thông; dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu hàng hóa; khám 
bệnh, chữa bệnh; tang lễ; dịch vụ thu gom xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; 
dịch vụ khách sạn lưu trú (trừ dịch vụ ăn uống giải khát không phục vụ khách lưu 
trú; vui chơi giải trí; massage; games; thể thao; ca nhạc,...). 
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