
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số: 2469  /UBND-KT&HT 
Về việc tạm dừng hoạt động của các 

chợ trên địa bàn huyện                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày   14 tháng  8   năm 2021 
 

 

Kính gửi:     Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Thực hiện ý kiến của đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

họp khẩn cấp phòng chống dịch đối với ca bệnh dương tính tại Thị trấn Cẩm Xuyên, 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai các nội dung cụ thể sau: 

1. Tạm dừng hoạt động của tất cả các chợ trên địa bàn huyện bắt đầu từ 

11h30 ngày 14/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo. 

2. Bố trí các điểm bán hàng để cung cấp lương thực, thực phẩm và các mặt 

hàng thiết yếu cho người dân. Lưu ý các điểm bán hàng phải đảm bảo công tác 

phòng chống dịch theo quy định. 

3. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu trên địa bàn đảm bảo nguồn 

hàng phục vụ cho người dân và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy 

định và theo yêu cầu tại văn bản 2388/UBND-KT&HT ngày 09/8/2021 của UBND 

huyện về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, 

trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở kinh doanh thương mại. 

Yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc kịp thời và 

chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực H.ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo dịch Covid-19; 

- Phòng VH-TT, TTVH-TT (Để tuyên truyền); 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu VT , Phòng KT&HT; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Anh 
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