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 Kính gửi : 

   - Chánh Văn phòng HĐND&UBND; 

   - Trưởng Đài Truyền thanh; 

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, 

                                                                                              thành phố Sóc Trăng.  

                                                                                                          

Căn cứ Công văn số 984/SCT-QLTM, ngày 19/7/2021 của Sở Công thương 

tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp thông tin danh sách các siêu thị, cửa hàng tiện lợi 

cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. 

 Để bình ổn thị trường, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người 

dân trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Phòng Kinh tế thành phố Sóc Trăng thông tin 

danh sách các siêu thị, cửa hàng tiện lợi cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố 

Sóc Trăng (đính kèm danh sách).  

Phòng Kinh tế thông tin đến Đài Truyền thanh, Ủy ban nhân dân 10 phường, 

thành phố Sóc Trăng biết và thông báo trên loa phát thanh thành phố, loa phát thanh 

phường về thông tin các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố để người 

dân biết và mua sắm. 

Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân thành phố Sóc Trăng chỉ đạo bộ phận quản lý Cổng Thông tin điện tử thành 

phố Sóc Trăng đăng tin về các siêu thị, cửa hàng tiện lợi cung ứng hàng hóa trên địa 

bàn thành phố Sóc Trăng để thông tin rộng rãi đến người dân được biết./.  

                                                                                        
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu.   
  

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà 
 

 

V/v thông tin danh sách các 

siêu thị, cửa hàng tiện lợi cung 

ứng hàng hóa thiết yếu trên   

địa bàn thành phố Sóc Trăng 
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