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THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

Số:        /TM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Ngã Năm, ngày        tháng 7 năm 2021 
 

THƯ MỜI 

Chủ tịch UBND thị xã làm việc với một số ngành, đơn vị có liên quan về 

việc đánh giá thực trạng và nhu cầu phát triển chợ xã Vĩnh Quới; công tác quản 

lý, sắp xếp hoạt động chợ xã Mỹ Quới với thành phần, thời gian và địa điểm 

như sau: 

* Thành phần kính mời: 

- Trưởng phòng Kinh tế thị xã. 

- Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã. 

- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quới. 

- Chủ tịch UBND xã Mỹ Quới. 

* Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ, ngày 16/7/2021 (thứ Sáu).  

- Địa điểm: Tại Phòng họp số 5 UBND thị xã. 

(Kèm theo gợi ý cho các ngành, đơn vị chuẩn bị nội dung) 

Đề nghị các đồng chí sắp xếp đến dự đúng thành phần, thời gian và địa 

điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Thành phần mời; 

- TT. UBND thị xã; 
- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Trạng 
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NỘI DUNG GỢI Ý CHUẨN BỊ 

 

1. UBND xã Vĩnh Quới 

- Báo cáo thực trạng phát triển của nhóm chợ của xã (hiện có nhiêu hộ 

bán, ngành nghề bán, thời gian bán trong ngày,… 

- Đánh giá nhu cầu sắp xếp hoạt động buôn bán của người dân (bao nhiêu 

người buôn bán vào chợ nếu xây dựng chợ, phân tích tính khả thi xây dựng chợ, 

đề xuất vị trí, khả năng ảnh hưởng giao thông,…vv 

- Các nội dung đề xuất khác liên quan phát triển chợ. 

2. UBND xã Mỹ Quới 

- Báo cáo thực trạng công tác sắp xếp hoạt động buôn bán các tiểu thương 

tại chợ; những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sắp xếp chợ, khó 

khăn trong việc phát triển, nâng cấp, mở rộng chợ… 

- Báo cáo cụ thể số hộ tuân thủ sắp xếp, buôn bán không lấn chiếm tại khu 

vực chợ; số hộ lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng mái che lấn chiếm, vi phạm 

trật tự xây dựng..vv trong khu vực chợ. Đề xuất hướng giải quyết, xử lý khả thi. 

- Việc tổ chức thu phí chợ; báo cáo nhu cầu số lượng tiểu thương buôn 

bán kinh doanh. 

- Các nội dung đề xuất liên quan sắp xếp trật tự khu vực chợ. 
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