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                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      

             Vĩnh Phúc, ngày      tháng      năm 2020 
 

          

 

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc, về việc phê duyệt kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh 

Phúc giai đoạn 2016-2020; trong đó năm 2020 tổ chức 9 phiên chợ hàng Việt 

tại các huyện, thành phố trong tỉnh.  

 Sau khi xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại & Dịch Vụ Anh 

Giang Anh tại văn bản số 08/TM-HC ngày 03/6/2020. Sở Công Thương đồng ý 

giao Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại phối hợp với Công ty TNHH  

Thương  mại và Dịch vụ Anh Giang Anh (địa chỉ Đường Nguyễn Tất Thành, khu 

hành chính 15 phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức phiên 

chợ hàng Việt tại các huyện: Vĩnh Tường, Yên lạc, Bình Xuyên, Tam Dương, 

Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô; thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên, thời gian tổ 

chức từ tháng 7-12/2020, mỗi phiên chợ từ 5-7 ngày, qui mô 50-60 gian 

hàng/phiên chợ.  

Để triển khai tổ chức các các phiên chợ hàng việt tại các địa phương 

theo kế hoạch, Sở Công Thương đề nghị: 

+ UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tạo điều 

kiện về địa điểm mặt bằng sân bãi, hỗ trợ điểm đấu điện, nước, công tác tuyên 

truyền treo băng zôn, cờ phướn, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống 

cháy nổ, vệ sinh môi trường... để đơn vị tổ chức phiên chợ hàng việt phục vụ 

nhu cầu mua sắm hàng hóa của công nhân lao động và người dân địa phương. 

 + Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại phối hợp với Công ty 

TNHH  Thương  mại và Dịch vụ Anh Giang Anh chủ động liên hệ với các huyện, 

thành phố  để thống nhất thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức phiên chợ;  hàng hóa 

tham gia phiên chợ phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý và được 

phép lưu thông trên thị trường. Chỉ đạo Công ty bố trí lực lượng bảo vệ phối hợp 

với Công an địa phương trong thời gian tổ chức phiên chợ, đảm bảo an toàn tuyệt 

đối cho người dân và du khách thăm quan, mua sắm tại phiên chợ, đồng thời 

nghiêm cấm lợi dụng các trò chơi để đánh bạc ăn tiền dưới mọi hình thức; Sau khi 

kết thúc phiên chợ đề nghị Công ty TNHH  Thương  mại và Dịch vụ  Anh Giang 

Anh báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Công Thương.  

  



Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên 

địa bàn tỉnh quan tâm phối hợp, chỉ đạo./.     

 
Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Trung tâm TT&XTTM; 

 - C.ty TNHHTM&DV Anh Giang Anh; 
  - Lưu VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                   Nguyễn Ngọc Phi 
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