
        UBND HUYỆN NAM ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Số:  81  /KTHT                                        Nam Đông, ngày 29  tháng 4 năm 2022 
 

V/v  xử lý Kiến nghị có biện pháp 

đối với nhà xe hoạt động không hiệu 

quả tại chợ Khe Tre. 

 Kính gửi:  Văn phòng HĐND - UBND huyện. 

    

 Phòng Kinh tế và Hạ tầng nhận được Công văn số 514/UBND-VP ngày 

25/4/2022 của UBND huyện Nam Đông về việc xử lý kiến nghị có biện pháp đối với 

nhà xe hoạt động không hiệu quả tại chợ Khe Tre. 

 Ngày 28/4/2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND thị trấn Khe 

Tre cùng Công an thị trấn Khe Tre kiểm tra thực tế theo nội dung phản ánh. Hiện nay 

Chợ Khe Tre huyện Nam Đông được UBND huyện đầu tư hai nhà xe, lượng xe của 

người dân tham gia vào hoạt động mua bán tại chợ vào những ngày thường rất ít, chỉ 

tập trung đông vào những ngày lễ tết. Do đó theo nội dung phản ánh trên, Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng đã đề nghị UBND thị trấn Khe Tre cùng Công an thị trấn Khe Tre 

thường xuyên kiểm tra nhắc nhỡ và có biện pháp xử lý trình trạng trên. Trên cơ sở đó 

UBND thị trấn Khe Tre đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 21/01/2022 về 

việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

và năm 2022 và đã triển khai kiểm tra thường xuyên, đến nay công tác quản lý trật tự 

an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn cũng như vị trí đường Tả Trạch 

đoạn vào cổng sau hàng ăn của chợ cơ bản đảm bảo.  

Trên đây là nội dung kiểm tra, xử lý của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện theo 

nội dung Công văn số 514/UBND-VP ngày 25/4/2022 của UBND huyện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- UBND thị trấn Khe Tre; 

- Lưu VT.                                                                                                                                                                                              

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Tấn Son 
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