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THÔNG BÁO
Tổ chức Phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản đặc trưng miền 

núi tháng 04/2022 tại huyện Nam Trà My

 Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về Ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân huyện Nam Trà My về việc Ban hành Quy định tạm thời một số biện 
pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo 
từng cấp độ dịch áp dụng đối với một số lĩnh vực cụ thể trên địa bàn huyện Nam 
Trà My; 

Xét diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Nam Trà 
My và được sự thống nhất chủ trương của Ban thường vụ Huyện ủy Nam Trà My, 
UBND huyện Nam Trà My tổ chức Phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản 
đặc trưng miền núi tháng 04/2022, với các nội dung như sau: 

1. Thời gian tổ chức Phiên chợ: Phiên chợ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 
01 đến ngày 03 tháng 4 năm 2022, bắt đầu lúc 07 giờ 30’ ngày 01/4/2022.

2. Địa điểm tổ chức: Tại Khu trung tâm giới thiệu, tổ chức hội chợ, phiên 
chợ Sâm Ngọc Linh, thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. 

Vậy, UBND huyện Nam Trà My xin trân trọng thông báo đến quý khách 
trong và ngoài tỉnh được biết./.

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (báo cáo); 
- CT, các PCT UBND huyện (báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã;
- Tổ chức, cá nhân tham gia phiên chợ;
- Lưu: VT, UBND.  

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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