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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp triển khai Kế 

hoạch giải toả điểm họp chợ cóc trái phép ven trục đường vào cổng phụ 
Công ty TNHH GFT thuộc địa phận thôn Tất Thượng xã Cộng Lạc

Thực hiện Thông báo số 208/TB-VP ngày 29/7/2020 của UBND huyện 
Tứ Kỳ về ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ 
tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Đảng uỷ - HĐND –UBND xã Cộng Lạc 
tại buổi làm việc chiều ngày 28/7/2022 về việc giải toả họp chợ, kinh doanh 
buôn bán trái phép trong hành lang giao thông đoạn từ đường 391 vào cổng phụ 
phía đông cổng công ty TNHH GFT. 

Sáng ngày 17/10/2022 Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc tổ chức cuộc họp 
triển khai Kế hoạch giải toả điểm họp chợ cóc trái phép ven trục đường vào 
cổng phụ Công ty TNHH GFT thuộc địa phận thôn Tất Thượng xã Cộng Lạc. 
Đồng chí Đỗ Xuân Biên, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Thường vụ Đảng ủy xã, Thường trực HĐND xã, Lãnh 
đạo UBND xã, ủy viên UBND xã, Công chức có liên quan, MTTQ và các ngành 
đoàn thể chính trị xã hội và trưởng các thôn, lực lượng công an, quân sự, Tổ xử lý 
giải toả điểm chợ cóc.

Tại cuộc họp, các thành phần tham dự đã được nghe Đồng chí Nguyễn Thị 
Ngọc Giang- Công chức Địa chính xây dựng & môi trường (Phụ trách lĩnh vực 
Nông nghiệp- GTTL-NTM xã) triển khai Kế hoạch giải toả điểm họp chợ cóc trái 
phép ven trục đường vào cổng phụ Công ty TNHH GFT thuộc địa phận thôn Tất 
Thượng xã Cộng Lạc; Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 14/10/2022 của 
UBND xã Cộng Lạc về việc thành lập Tổ công tác phục vụ tuyên truyền, giải toả 
các điểm họp chợ trái phép trên lòng, lề đường thuộc địa phận xã Cộng Lạc; 
Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ công tác phục vụ 
tuyên truyền, giải toả các điểm họp chợ trái phép trên lòng, lề đường thuộc địa 
phận xã. 

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các thành phần dự họp, Chủ tịch 
UBND xã đã kết luận và chỉ đạo các bộ phận có nhiệm vụ sau:

1. Chia lực lượng Tổ công tác phục vụ tuyên truyền thành 04 tổ: 
- Tổ1: Ông Đoàn Văn Liễu – Phó CTUBND xã là Tổ trưởng; Thành viên 

gồm: Ông Khanh, Ông Chính, Ông Năm, Ông Báo, Ông Luyện;
- Tổ 2: Bà Nguyễn Thị Ngọc Giang - Công chức Địa chính xây dựng & 

môi trường (Phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp- GTTL-NTM xã) là Tổ trưởng; 
thành viên gồm: Bà Nhài, Ông Huyện, Ông trực, Ông Vị, Ông Hai, Ông Vinh;



- Tổ 3: Ông Vũ Văn Tiến - Công chức Địa chính xây dựng & môi trường 
(Phụ trách lĩnh vực Địa chính xây dưng & môi trường xã) là tổ trưởng; thành 
viên gồm: Ông Xe, Ông Phúc, Ông Trọng, Ông Dân, Ông Trình, Ông Đức);

- Tổ 4: Ông Đỗ Xuân Đạt – Chỉ huy trưởng Quân sự xã là tổ trưởng; 
Thành viên gồm: Ông Đại, Ông Đông, Ông Khải, Ông Cường, Ông Hiền, Ông 
Nam.

Bắt đầu buổi chiều ngày 17/10/2022 đến hết ngày 18/10/2022 thời gian 
vào lúc 16 giờ 00 phút. Tất cả thành viên các tổ tập trung tuyên truyền và gửi 
thông báo tới các hộ dân bán hàng tại khu vực chợ cóc trái phép trên trục đường 
391 vào cổng phụ phía đông cổng công ty GFT.

Từ ngày 19-21/10/2022 bắt đầu từ 15 giờ 00 phút Tổ công tác phục vụ 
tuyên truyền, giải toả các điểm họp chợ trái phép trên lòng, lề đường thuộc địa 
phận xã Tiến hành giải toả chợ cóc đồng thời tiến hành đặt biển cấm họp chợ.

- Từ ngày 22-29/10/2022 giao cho Trưởng công an xã phối hợp với Chỉ 
huy trưởng quân sự  xã xây dựng lịch trực mỗi ngày cử 04 đồng chí trực và duy 
trì không để tái họp chợ. Báo cáo thường xuyên về lãnh đạo UBND xã hàng 
ngày để nắm bắt thông tin kịp thời.

2. Cán bộ Văn hóa - xã hội xã ( Phụ trách mảng Văn hóa thông tin) Phối 
hợp cùng Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Ông Nguyễn Văn Kiên phụ trách Đài 
truyền thanh xã:

Viết tin bài tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng trước, trong, sau khi 
giải toả đồng thời sử dụng hệ thống Loa kéo tuyên truyền di động trên các 
phương tiện để người dân nắm bắt kịp thời hơn các văn bản chỉ đạo của xã trong 
quá trình giải toả các điểm họp chợ trái phép trên lòng, lề đường thuộc địa bàn 
xã

  Phối hợp với Tổ: Tổ chức tuyên truyền bắt đầu từ ngày 17/10/2022.
3. Giao công chức Văn phòng Thống kê xã phối hợp với chỉ huy trưởng 

Quân sự xã đặt in biển cấm bán hàng, họp chợ để kịp thời cho việc giải toả. 
Xong trong ngày 17/10/2022

4. Giao bà Nguyễn Thị Ngọc Giang – Công chức Địa chính Xây dựng & 
Môi trường ( Phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp – GTTL- NTM xã) phối hợp với 
ông Phùng Hải Đông – Công chức Tư pháp-hộ tịch ( Phụ trách lĩnh vực Tư 
Pháp) nghiên cứu hoàn thiện các hồ sơ, biên bản liên quan đến việc xử lý vi 
phạm hành lang giao thông. Đồng thời giao cho đồng chí Giang chấm công các 
bộ phận tham gia trực và giải toả theo kế hoạch.

5. Giao Trưởng công an xã phối hợp với Công chức Tư pháp - hộ tịch ( 
Phụ trách lĩnh vực Tư Pháp) nghiên cứu các quy định của pháp luật trong xử lý, 
thu giữ các mặt hàng của các đối tượng trống đối không chấp hành đảm bảo 
đúng quy định như kế hoạch đề ra.

6. Giao công chức Tài chính kế toán xã phối hợp Công chức Địa chính 
xây dựng & môi trường ( Phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp – GTTL- NTM) xây 
dựng kế hoạch dự trù kinh phí phục vụ chi cho việc giải toả và chấm công trực.



Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại cuộc họp 
sáng ngày 17/10/2022, UBND xã tổng hợp, thông báo để các bộ phận có liên 
quan theo dõi, nắm bắt và thực hiện./.

Nơi nhận:
- TV. Đảng ủy - TT. HĐND;
- Lãnh đạo và các ủy viên UBND;
- Công chức thuộc UBND, 
- Trưởng các ngành;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Đỗ xuân Biên
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