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THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng họp chợ trung tâm huyện Mường Khương
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước diễn biết hết sức phức tạp.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, về việc triển khai các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch Covid-19. UBND huyện thông báo tạm dừng các hoạt
động trao đổi, mua bán tại Chợ trung tâm huyện như sau:
1. Từ 12h00 phút ngày 05/8/2021 (Thứ 5) tạm dừng các hoạt động kinh
doanh, trao đổi mua bán tại chợ trung tâm huyện đến khi có thông báo mới.
2. Giao Ban quan lý Chợ trung tâm huyện có trách nhiệm thông báo tới
các hộ kinh doanh tại chợ tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
3. Duy trì các cửa hàng bán hàng nhu yếu phẩm trên địa bàn thị trấn phục
vụ nhu cầu thiết yếu của người dân nhưng phải đảm bảo các biện phòng chống
dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu không được bán tăng giá (Nếu kiểm tra phát hiện
hoặc nhận được tin báo đơn vị, cá nhân nào vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy
định của Pháp luật).
4. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường
Khương, các cơ quan đơn vị trên địa bàn phối hợp thông báo tới toàn thể cán bộ,
đảng viên và nhân dân, các hộ buôn bán, kinh doanh trên địa bàn mình quản lý
được biết để không đi chợ trung tâm huyện. Đồng thời cử các lực lượng thường
xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao truyền thông của huyện phát thông báo
này trên hệ thống thôn tin đại chúng của huyện để các tổ chức, cá nhân nắm
được và thực hiện.
Yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
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