
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   1841/UBND-KT&HT 

Về việc tăng cường công tác quản lý 

tại các chợ trên địa bàn 

Cẩm Xuyên, ngày 24  tháng 6  năm 2021 

  

                          Kính gửi:   

                                         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện;   

 

Thực hiện công văn số 937/SCT-QLTM ngày 21/6/2021 của Sở Công 

Thương về việc tăng cường công tác quản lý tại chợ, siêu thị, trung tâm thương 

mại, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo đôn 

đốc các tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ thực hiện các nội dung sau: 

 1. Chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nắng nóng, 

nhu cầu sử dụng điện tăng cao; kiểm tra phương án, thiết bị phòng cháy, chữa cháy 

tại đơn vị; tuyên truyền, nâng cao ý thức các hộ tiểu thương trong công tác phòng 

cháy, chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật đối với các hệ thống 

điện. Thực hiện ngắt điện tại đơn vị khi không hoạt động hoặc không có tiểu 

thương buôn bán; theo dõi, giám sát hoạt động trong và xung quanh chợ, đảm bảo 

an ninh trật tự, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp người, phương tiện vận 

chuyển hàng hóa vào ra chợ không đảm bảo các điều kiện phòng chống cháy nổ, 

an toàn phòng dịch, sử dụng không gian không hoạt động của chợ để thực hiện các 

hành vi vi phạm pháp luật.  

2. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, tuyên 

truyền các hộ kinh doanh và người dân vào chợ thực hiện tốt khuyến cáo 5K của 

Bộ Y tế. Cập nhật trạng thái của Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng lên 

bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân 

huyện tại văn bản số 1669/UBND-KT&HT ngày 11/6/2021. Hiện tại mới chỉ có 

các đơn vị: Chợ Đình – Cẩm Bình, chợ Biền – Cẩm Lạc, chợ Hôm – Cẩm Nhượng, 

chợ Mới – Cẩm Thịnh đã cập nhật trạng thái. Đối với các đơn vị chưa đảm bảo các 

biện pháp an toàn trong phòng chống dịch tại chợ, yêu cầu khẩn trương khắc phục 

các biện pháp theo quy định.  

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động chợ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn 

thực phẩm, thực hiện Điểm cân đối chứng tại chợ. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 Phạm Hoàng Anh 
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