
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-UBND Đình Lập, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức Chợ phiên thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND Đình Lập 

về việc tổ chức Chợ phiên thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập. 

 UBND huyện Đình Lập tổ chức khai mạc Chợ phiên kết nối cung, cầu sản 

phẩm với thời gian, địa điểm cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ 00 phút ngày 03/9/2022 (Tức ngày 08/8/2022 

Âm lịch) 

- Địa điểm: Chợ trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập. 

2. Đối tượng tham gia 

 Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong, ngoài thị trấn Nông Trường Thái Bình 

có nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa đến Chợ trung tâm thị trấn Nông Trường Thái 

Bình để tham gia hoạt động, giao thương hàng hóa. 

Lưu ý: Trong ngày khai trương chợ phiên, yêu cầu tất cả các xã, thị trấn, các 

đơn vị được giao nhiện vụ trong Kế hoạch số 235/KH-UBND, mỗi xã, thị trấn ít nhất 

phải tham gia 01 gian hàng tại Chợ. 

3. Yêu cầu về hàng hóa tham gia tại phiên chợ 

Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt phải đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm... 

Nhận được thông báo này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thông báo cho các cơ sở sản xuất, hộ gia đình, cá nhân có các sản phẩm hàng hóa của 

địa phương đưa đến gian hàng của xã, thị trấn tại chợ phiên để trưng bày, quảng bá, 

giao thương sản phẩm./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

- Ủy ban MTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị 

xã hội; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm  
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