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Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu 

Sở Công Thương nhận được Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 15 

tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu về việc đề nghị 

công nhận xã Tân Hưng đạt chuẩn nông thôn mới tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng 

nông thôn.  

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Sở Công Thương phối hợp với Phòng 

Kinh tế&Hạ tầng huyện Tân Châu, các phòng chức năng của huyện và Ủy 

ban nhân dân xã Tân Hưng thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí số 7 về cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn. Sau khi thẩm định thực tế tại chợ Tân Hưng 

thì chợ Tân Hưng đạt 90% so với yêu cầu nội dung của tiêu chí số 7 (còn lại 

10% không đạt theo quy định tại điểm 5 khoản 3 về yêu cầu đối với các bộ 

phận phụ trợ và kỹ thuật công trình). 

Căn cứ hồ sơ và thẩm định thực tế, Sở Công Thương xác nhận xã Tân 

Hưng đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Đồng thời đề 

nghị Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tân 

Hưng sớm khắc phục sắp xếp bố trí riêng khu bán thực phẩm tươi sống, khu 

vực ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trước khi Đoàn 

công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thẩm định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PKT&HT H. Tân Châu (để biết); 

- UBND xã Tân Hưng (thực hiện); 

- Lưu: VT, QLTM.Dung 03. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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