
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
 

Số:                /UBND-KT 
V/v Chấn chỉnh công tác quản lý 

điểm trung chuyển hàng hóa, nông 

sản phường Sông Bằng (Bến xe 

khách cũ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Cao Bằng, ngày     tháng 02 năm 2023 
 

 

Kính gửi:    Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng. 

  

Thực hiện Thông báo số 10/TB-VP ngày 03/02/2023 của Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố về Thông báo kết luận cuộc họp lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân Thành phố thường kỳ tuần 06 năm 2023. 

 Để công tác quản điểm trung chuyển hàng hóa, nông sản phường Sông 

Bằng (Bến xe khách cũ) có hiệu quả, đúng mục đích, đúng với chủ trương của 

Tỉnh và Thành phố là điểm trung chuyển hàng hóa, nông sản, phục vụ người dân 

bán hàng “tự sản - tự tiêu”, Uỷ ban nhân dân Thành phố đề nghị UBND phường 

Sông Bằng thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Chấn chỉnh lại hoạt động quản lý đối với hoạt động của điểm trung 

chuyển hàng hóa, nông sản phường Sông Bằng (Bến xe khách cũ) chỉ để bán 

hàng nông sản theo diện “tự sản - tự tiêu”, chấp hành đúng quy định về thời gian 

hoạt động theo đúng Công văn số 597/UBND-KT ngày 12/3/2022 của UBND 

tỉnh về tiếp tục sử dụng tạm thời bến xe khách cũ phường Sông Bằng, thành phố 

Cao Bằng và các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố. 

2. Thực hiện thu giá dịch vụ theo tiểu mục 1.3, mục 1 của Công văn số 

109/UBND-KT ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sử 

dụng tạm thời Bến xe khách (cũ), phường Sông Bằng để phục vụ người dân 

bán hàng tự sản, tự tiêu với mức giá là 4.000 đ/lượt. 

Căn cứ nội dung trên, đề nghị Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng nghiêm 

túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy;  

- TT HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND thành phố; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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