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Vinh Quang, ngày       tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký hoạt động kinh doanh, mua bán tại Khu thương mại, dịch vụ 

xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

(Khu đất Biên phòng cũ - Thôn Kon rơ bang 1, xã Vinh Quang) 

  

Thực hiện Thông báo số 109/TB-VP ngày 23/8/2022 của Văn phòng 

HĐND- UBND thành phố Kon Tum về kết luận của tập thể Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân thành phố tại buổi họp giao ban sáng ngày 19/8/2022. 

Nhằm đảm bảo cho các hộ kinh doanh, mua bán ổn định vị trí để thuận lợi 

trong giao thương cũng như công tác trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 

tỉnh lộ 666 cũ. UBND xã Vinh Quang thông báo cho các hộ kinh doanh, mua bán 

và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã biết, thực hiện các nội dung sau: 

1. Từ ngày 20/9/2022 đến hết ngày 23/9/2022, các hộ hiện đang kinh 

doanh, mua bán dọc tỉnh lộ 666 cũ và những hộ có nhu cầu muốn kinh doanh, mua 

bán tại Khu Thương mại, dịch vụ xã Vinh Quang (Khu đất Biên phòng cũ - Thôn 

Kon rơ bang 1, xã Vinh Quang), liên hệ đăng ký với ông A Srắt - Công chức 

VP.UBND xã Vinh Quang, số điện thoại: 0336.248.805 hoặc điện thoại bàn: 

02606.286.567, để được bố trí vị trí buôn bán tại chợ. 

2. Từ ngày 26/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022, đề nghị các hộ kinh doanh, 

buôn bán trên địa bàn, nhất là các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề 

đường dọc Tỉnh lộ 666 cũ và tại các tuyến đường trong khu dân cư phải di dời vào 

hoạt động kinh doanh, buôn bán tại Khu Thương mại, dịch vụ xã Vinh Quang 

(Khu đất Biên phòng cũ - Thôn Kon rơ bang 1, xã Vinh Quang). Sau ngày 

30/9/2022, nếu các hộ kinh doanh, buôn bán tại các tuyến đường nêu trên không 

vào Khu Thương mại, dịch vụ xã Vinh Quang hoạt động mà tiếp tục lấn chiếm 

lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ để kinh doanh, UBND 

xã Vinh Quang sẽ xử lý nghiêm theo quy định.   

UBND xã Vinh Quang thông báo cho các hộ kinh doanh, mua bán và toàn 

thể Nhân dân trên địa bàn xã biết, thực hiện. Đề nghị UBMTTQVN, các ban 

ngành, đoàn thể xã và Ban nhân dân các thôn phối hợp, thông báo, vận động các 

hộ kinh doanh, buôn bán và Nhân dân trên địa bàn triển khai, thực hiện./. 
Nơi nhận:                                                                            
- TT. Đảng ủy xã (b/c);                                                    

- TT. HĐND xã (b/c);   

- TT. UBMTTQVN; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các đoàn thể CT-XH xã; 

- Công an xã; 

- Công chức VH-TT xã(t/b); 

- Tổ kiểm tra, xử lý HLATĐB;  

- Ban nhân dân các thôn; 

- Lưu VT, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Dung 
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