ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHUYẾN NÔNG

Số: 194 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khuyến Nông, ngày 16 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi công xây dựng chợ Khuyến Nông
Kính gửi: - Các đồng chí cán bộ, đảng viên, Ban quản lý Chợ Khuyến Nông; các
hộ tiểu thương kinh doanh tại Chợ Khuyến Nông và toàn thể nhân dân trong xã.
Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, Kế hoạch của UBND xã
Khuyến Nông về việc xây dựng xã đạt ATTP. Cho đến thời điểm hiện tại, hồ sơ về tiêu
chí chợ ATTP đã hoàn thiện, tiến hành thực hiện xây dựng Chợ ATTP.
UBND xã Khuyến Nông thông báo một số nội dung sau:
1. Thời gian bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công: ngày 20 tháng 6 năm 2022.
2. Yêu cầu Ban quản lý chợ và các hộ tiểu thương thu dọn cơ sở vật chất, lều lán của
mình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng thời gian.
3. Trong thời gian thi công xây dựng chợ, UBND xã sẽ tạo điều kiện cho các hộ
buôn bán tạm tại Sân vận động xã.
Ban quản lý Chợ và các hộ tiểu thương thực hiện kinh doanh tại Sân vận động
thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực buôn bán.
4. Yêu cầu các hộ không buôn bán ở 2 bên ven đường 514 đi 517 để đảm bảo ATGT
và ANTT trên dọc tuyến đường.
5. Ban Công an xã Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để đảm bảo
ANTT và ATGT dọc tuyến đường và khu vực sân vận động từ ngày 20/6/2022
cho đến thời gian hoàn thành việc thi công chợ.
Nhận được thông báo yêu cầu Ban quản lý Chợ, các hộ tiểu thương và toàn
thể nhân dân trong xã nghiêm túc thực hiện.
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