
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /UBND          Châu Thành, ngày   04    tháng  9   năm 2020 

V/v: Tăng cường công tác 

kiểm tra, xử lý và giải tỏa 

chợ tạm, chợ tự phát. 
 

 

Kính gửi:  

             - Công an huyện Châu Thành; 

                         - Đội 2 - Thanh tra giao thông vận tải; 

    - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

 Thực hiện Công văn số 2016/UBND-KTTC ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh 

Tây Ninh về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và giải tỏa chợ tạm, chợ tự phát. 

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý tình trạng buôn bán lấn 

chiếm lòng lề đường, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, 

văn minh đô thị và giải tỏa chợ tạm, chợ tự phát. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo lực lượng 

chức năng thường xuyên tuần tra, vận động nhân dân không được buôn bán lấn chiếm 

lòng lề đường, vỉa hè; kiên quyết thực hiện ngay việc giải tỏa các chợ tạm, chợ tự phát 

trên địa bàn quản lý, nhất là các nơi có mật độ giao thông cao, khu vục đông dân cư, 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và đồng thời 

tiến hành rà soát để có kế hoạch bố trí địa điểm buôn bán phù hợp nhằm giải quyết 

nhu cầu buôn bán nhỏ lẻ thiết thực của nhân dân. 

2. Công an huyện, Đội 2 – Thanh tra Giao thông Vận tải tăng cường phối hợp 

với UBND các xã, thị trấn thực hiện việc giải tỏa các chợ tạm, chợ tự phát, không để 

xảy ra tình trạng tái họp chợ sau giải tỏa. 

3. UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng) về kết quả triển khai thực hiện chậm nhất ngày 11/9/2020. 

Đề nghị các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - CT, PCT; 

 - Phòng KT-HT; 

 - Lưu: VT. 

       Q.CHỦ TỊCH 
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