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

núi tháng 6/2021 bằng hình thức Online thay cho Phiên chợ truyền thống

Được sự thống nhất chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân 
dân huyện Nam Trà My đã tổ chức Phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản 
đặc trưng miền núi định kỳ từ ngày 01 đến ngày 03 hằng tháng, Phiên chợ sâm 
Ngọc Linh và hàng nông sản đặc trưng miền núi lần thứ I diễn ra vào ngày 01 đến 
ngày 03 tháng 10 năm 2017. Kể từ đó nay, các Phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng 
nông sản đặc trưng miền núi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách, 
trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm. 

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện 
nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện trong 
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Nam Trà My thông báo: 

1. Tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và hàng nông sản huyện Nam Trà 
My tháng 6/2021 bằng hình thức bán hàng trực tuyến Online (gọi tắt là Phiên chợ 
Online) qua các ứng dụng: Facebook tại địa chỉ: Thủ Phủ Sâm Ngọc Linh và 
Youtube tại địa chỉ: Phiên Chợ Sâm Ngọc Linh thay cho hình thức Phiên chợ 
truyền thống như trước đây. 

2. Thời gian tổ chức Phiên chợ Online: từ ngày 01-03/6/2021
- Buổi sáng: Bắt đầu từ lúc 09h30 đến 12h00 
- Buổi chiều: Bắt đầu từ lúc 14h00 đến 16h00. 
Trong thời gian này, Phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản đặc trưng 

miền núi huyện Nam Trà My không mở cửa đón khách mà chỉ tổ chức bán các sản 
phẩm bằng hình thức online qua mạng. 

Vậy, UBND huyện Nam Trà My xin trân trọng thông báo đến quý khách 
hàng được biết và cùng đồng hành với huyện trong việc phòng chống dịch bệnh 
Covid-19.

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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