
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGOK BAY 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngok Bay, ngày      tháng      năm 

 

THÔNG BÁO 

Thời gian bắt đầu tổ chức họp chợ 

(Điểm mua bản, trao đổi hàng hóa xã Ngok Bay) 

  Kính gửi:  

    - UBND 20 xã, phường; 

    - Thôn trưởng 5 thôn xã Ngok Bay. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về hình thành 

Chợ trung tâm xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum. Hiện nay UBND xã đã hoàn 

tất việc đầu tư xây dựng Chợ trung tâm xã Ngok Bay và bàn giao đưa vào sử 

dụng. Nay UBND xã thông báo tới các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu buôn 

bán tại Chợ và toàn thể Nhân dân trong và ngoài địa bàn xã về thời gian tổ chức 

họp Chợ cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Chợ Trung tâm xã Ngok Bay bắt đầu được họp vào sáng 

ngày 24/02/2023. 

2. Địa điểm: Chợ trung tâm xã Ngok Bay, thôn Măng La, xã Ngok Bay, 

thành phố Kon Tum. 

Vậy UBND xã thông báo tới toàn thể Nhân dân trong và ngoài địa bàn xã 

Ngok Bay có hàng hoá và nhu cầu buôn bán thì tập trung tại Chợ xã để giao 

thương, mua bán, tiêu thụ sản phẩm. 

UBND xã Ngok Bay trân trọng thông báo! 

Nơi nhận: 

- Như trên (phối hợp t/b); 

- UBND thành phố (thay b/c); 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố (thay b/c); 

- Phòng Kinh tế thành phố (thay b/c); 

- Trang thông tin điện tử xã Ngok Bay (đăng tải); 

- Thường trực Đảng ủy xã (b/c); 

- Thường trực HĐND xã (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Lưu VT - UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Quốc Dũng 
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