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Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 12 năm 2022 
 

 

 

Kính gửi:    

 

- Phòng Kinh tế Thành phố; 

 - Ban quản lý các chợ Ẩm thực thành phố Cao Bằng. 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được phản ánh của người dân về hoạt 

động kinh doanh của các ki ốt, quầy kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phố đi bộ và 

chợ Ẩm thực hoạt động kinh doanh quá thời gian quy định và bật loa âm thanh 

quá lớn ảnh hưởng đến môi trường đô thị và ô nhiễm tiếng ồn đến các cụm dân 

cư xung quanh. Để công tác quản lý chợ đạt hiệu quả, văn minh thương mại tại 

chợ Ẩm thực được nâng lên đúng tầm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề 

nghị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Kinh tế thành phố 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc Ban quản lý chợ Ẩm thực và phố đi bộ 

Kim Đồng thực hiện các điều khoản trong hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh 

đã ký. 

- Tham mưu tổ chức kiểm tra việc bán hàng tại chợ Ẩm thực; đồng thời 

xử lý nghiêm các hộ kinh doanh bán hàng vi phạm thời gian quy định. 

II. Ban quản lý chợ Ẩm thực và phố đi bộ Kim Đồng 

- Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tại chợ Ẩm thực và phố đi bộ 

Kim Đồng thực hiện nghiêm túc các điều khoản được ghi trong hợp đồng thuê 

địa điểm kinh doanh đã được ký kết. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện 

đúng các quy định trên. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các điều khoản ghi trong hợp 

đồng (Đối với các trường hợp vi phạm lần đầu lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu 

cam kết không tái phạm. Đối với những trường hợp lập biên bản vi phạm đến 

lần thứ 3 thì thu hồi địa điểm kinh doanh tại chợ Ẩm thực và phố đi bộ Kim 

Đồng). 

- Rà soát toàn bộ nội dung bản hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh tại chợ 

phải phù hợp với Nội quy chợ, nếu chưa phù hợp thì cần điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với nội quy của chợ. 



Căn cứ ý kiến chỉ đạo nêu trên đề nghị phòng Kinh tế và Ban Quản lý chợ 

Ẩm thực và phố phố đi bộ Kim Đồng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy;  

- TT HĐND Thành phố; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- UBND phường Hợp Giang; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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