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          Số: 6210  /KH-UBND              Phan Thiết, ngày  08  tháng   11  năm 2022 

               

  

K   OẠC  

Tổ chức, sắp xếp kinh doanh Chợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

trên địa bàn thành phố Phan Thiết.  

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023, UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức sắp xếp kinh doanh Chợ 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Phan Thiết như sau: 

I. MỤC ĐÍC ,  ÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Đáp ứng nhu cầu của các hộ sản xuất, kinh doanh, nhân dân trong và ngoài 

địa bàn thành phố Phan Thiết và truyền thống Chợ Tết hàng năm của thành phố. 

- Duy trì nét văn hoá đặc trưng của thành phố trong những ngày cận Tết. 

- Ổn định việc mua bán trong khu vực Chợ Phan Thiết và các khu vực lân 

cận nhằm giảm áp lực cho việc mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn 

thành phố. 

2.  êu cầu:  

- Từng ngành hàng bố trí trong khu vực Chợ Tết phải được sắp xếp ở vị trí 

phù hợp, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, tham quan, mua sắm của nhân dân 

và tuân thủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

- Hàng hóa kinh doanh phải đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và giá 

cả theo quy định. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ 

và vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.  

- Trách nhiệm tổ chức phải mang tính thống nhất giữa các ngành, đơn vị, địa 

phương; có phân công trách nhiệm cụ thể trong từng khâu công việc để chỉ đạo 

điều hành được xuyên suốt. 

II. T ỜI GI N, ĐỊ  ĐIỂM V  QUẢN LÝ C Ợ T T NĂM 2023 

1. V  thời gian: 

Chợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (gọi tắt là Chợ Tết 2023) sẽ tổ 

chức trong 06 ngày, bắt đầu từ sáng ngày 16/01/2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp 

âm lịch) và kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 30 tháng Chạp 

âm lịch).  



2 

 

 

Các khu vực phía Bắc sông Cà Ty sẽ tổ chức 10 ngày, bắt đầu từ sáng ngày 

12/01/2023 (nhằm ngày 21 tháng Chạp âm lịch) và kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 

21/01/2023 (nhằm ngày 30 tháng Chạp âm lịch).  

2. V  địa điểm bố trí Chợ Tết: 

2.1. Vị trí 1:  ai bên l  đường Nguyễn  uệ (chừa lối đi vào nhà dân, ki-ốt 

2 mét, không bán dưới lòng đường): Bố trí ngành hàng bánh kẹo, rượu, mứt, bông 

vải, đồ điện, điện tử, giày dép, mỹ phẩm, tranh ảnh trang trí, đồng hồ. 

2.2. Vị trí 2: L  đường Lý Thường Kiệt (lề đường phía Chợ Phan Thiết): 

Bố trí ngành hàng bánh kẹo, rượu, mứt, thức ăn đóng gói, nổ đóng cốm… 

2.3. Vị trí 3: L  đường Đinh Tiên Hoàng (lề đường phía Chợ Phan Thiết): 

Bố trí ngành hàng bánh kẹo, rượu, mứt, thức ăn đóng gói,… (đoạn từ ngã 3 Trần 

Quốc Toản – Đinh Tiên Hoàng đến ngã 4 Đinh Tiên Hoàng – Lý Thường Kiệt). 

2.4. Vị trí 4: Lòng, l  đường Nguyễn Thị Minh Khai: Bố trí, sắp xếp các 

ngành hàng trái cây, bông, chuối, ăn uống. 

2.5. Vị trí 5: Lòng, l  đường Trần Quốc Toản: Bố trí, sắp xếp các ngành 

hàng: Ăn uống, trái cây, sành sứ, hoa; nhang giấy, giải khát, quần áo, giày dép,… 

không sắp xếp mua bán trên lề vườn hoa Đức Nghĩa. 

2.6. Vị trí 6: Lòng l  đường Nguyễn Thái  ọc (đoạn tiếp giáp đường            

Trần Quốc Toản): Bố trí, sắp xếp các ngành hàng: Ăn uống, trái cây, sành sứ, hoa; 

Nhang giấy, giải khát, quần áo, giày dép,… không bố trí, sắp xếp các hộ kinh 

doanh cây cảnh. 

2.7. Vị trí 7: L  đường Trưng Trắc (đoạn từ cầu Lê Hồng Phong đến bãi 

đậu xe đường Trưng Trắc): Bố trí, sắp xếp các ngành hàng rau, củ, quả, trái cây, 

bông, chuối của các hộ nông thôn, quầy hàng ăn uống, giải khát,… không bố trí, 

sắp xếp các hộ kinh doanh hoa và cây cảnh. 

2.8. Vị trí 8: Lòng l  đường Kim Đồng: Bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh 

ngành hàng hoa quả, rau cải, la ghim. 

2.9. Vị trí 9: Lòng l  đường Trưng Nhị phía bờ sông Cà Ty (đoạn cầu Lê 

Hồng Phong đến gần cầu Dục Thanh): Bố trí, sắp xếp các ngành hàng rau, củ, quả, 

trái cây, bông, chuối của các hộ nông thôn. 

2.10. Vị trí 10: L  đường Đinh Tiên  oàng (đoạn từ ngã 3 Trần Quốc 

Toản - Đinh Tiên Hoàng đến ngã 4 Đinh Tiên Hoàng - Lý Thường Kiệt): Bố trí sắp 

xếp ngành hàng rau hành, gia vị, la ghim,…  

2.11. Vị trí 11: L  đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ ngã 3 Nguyễn Du – Lý 

Thường Kiệt đến ngã 4 Đinh Tiên Hoàng – Lý Thường Kiệt): Bố trí ngành trái cây, 

la ghim, rau hành, đồ gia dụng, quần áo,… 

2.12. Vị trí 12: L  đường Đinh Tiên  oàng (đoạn từ ngã 4 Đinh Tiên 

Hoàng - Lý Thường Kiệt tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo): Bố trí ngành hàng, trái 

cây, la ghim, chuối. 
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2.13. Vị trí 13: L  đường Chu Văn  n (Đoạn từ ngã 3 Chu Văn An đến 

ngã 4 Triệu Quang Phục): Bố trí ngành hàng thịt heo, bò, rau hành,… 

2.14. Vị trí 14: L  đường Nguyễn Tất Thành (Đoạn từ đường Tuyên 

Quang đến đường Trần Hưng Đạo, tránh khu vực vòng xoay): Bố trí sắp xếp chợ 

hoa. Không bố trí quầy hàng bán tại khu vực đầu đường Trần Hưng Đạo, Cửa hàng 

Xăng dầu số 6 và Siêu thị Co.opmart Phan Thiết. 

2.15 Vị trí 15: L  đường Lê  uẩn (Đoạn từ chùa Bửu Quang đến ngã 4 

đường Thủ Khoa Huân – Lê Duẩn): Bố trí sắp xếp chợ hoa. 

2.16. Vị trí 16: L  đường Lê  uẩn (Đoạn từ ngã 4 đường Thủ Khoa Huân 

– Lê Duẩn đến ngã 4 đường Lê Hồng Phong – Lê Duẩn): Bố trí sắp xếp chợ hoa. 

2.17. Vị trí 17: L  đường Lê Duẩn (Đoạn từ ngã 4 đường Lê Hồng Phong 

– Lê Duẩn đến đường Trường Chinh, đoạn đường thuộc phường Phú Trinh): Bố trí 

sắp xếp chợ hoa. 

2.18. Vị trí 18: L  đường Lê Duẩn (Đoạn từ ngã 4 đường Lê Hồng Phong 

– Lê Duẩn đến đường Trường Chinh, đoạn đường thuộc phường Phú Tài): Bố trí 

sắp xếp chợ hoa. 

3. Tổ chức quản lý: 

Ban Chỉ đạo Chợ Tết 2023 có trụ sở đặt tại Ban Quản lý Chợ Phan Thiết 

(Khu B, Chợ Phan Thiết). 

3.1. Vị trí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Giao trách nhiệm Ban Quản lý Chợ Phan Thiết 

quản lý, sắp xếp kinh doanh theo đúng mục đích, yêu cầu Chợ Tết.  

3.2. Vị trí 8, 9, 10: Giao trách nhiệm UBND phường Đức Nghĩa quản lý, tổ 

chức đăng ký, sắp xếp kinh doanh. 

3.3. Vị trí 11, 12, 13: Giao trách nhiệm UBND phường Đức Thắng quản lý, 

tổ chức đăng ký, sắp xếp kinh doanh. 

3.4. Vị trí 14, 15: Giao trách nhiệm UBND phường Bình Hưng quản lý, tổ 

chức đăng ký, sắp xếp kinh doanh. 

3.5. Vị trí 16, 17: Giao trách nhiệm UBND phường Phú Trinh quản lý, tổ 

chức đăng ký, sắp xếp kinh doanh. 

3.6. Vị trí 18: Giao trách nhiệm UBND phường Phú Tài quản lý, tổ chức 

đăng ký, sắp xếp kinh doanh. 

* Lưu ý: Các địa phương lựa chọn các vị trí đất trống để bố trí điểm giữ xe 

cho phù hợp. Không được tổ chức giữ xe xung quanh khu vực vòng xoay Tượng đài 

Chiến Thắng, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. 

III. CÔNG TÁC PHÒNG C  NG  ỊC  COVI -19. 

1.  êu cầu đối với hộ đăng ký kinh doanh Chợ Tết: 

- Nghiêm túc thực hiện yêu cầu 2K tại nơi kinh doanh (khẩu trang, khử 

khuẩn), luôn bố trí nước sát khuẩn để thường xuyên khử khuẩn và đảm bảo vệ sinh 

môi trường xung quanh khu vực kinh doanh. 
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2. Đối với khu vực Chợ Phan Thiết và các vị trí tuyến đường xung 

quanh chợ từ vị trí 1 đến vị trí 13. 

- Ban Quản lý Chợ Phan Thiết sắp xếp lại các ngành hàng trong chợ đảm 

bảo thông thoáng ở các lối đi, thường xuyên thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở hộ 

kinh doanh, người mua sắm thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn), thực hiện việc 

giữ vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực Chợ Tết. 

- Ban Quản lý Chợ Phan Thiết chủ động phối hợp với UBND phường Đức 

Nghĩa, Đức Thắng xây dựng phương án sắp xếp ô, quầy kinh doanh Chợ Tết ở các 

tuyến đường xung quanh chợ đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc dịch COVID-19 

trong khu vực Chợ Tết. 

3. Đối với các tuyến đường do U N  phường Đức Thắng và UBND 

phường Đức Nghĩa được giao quản lý, tổ chức đăng ký, sắp xếp kinh doanh: 

- Thực hiện phân lô quầy kinh doanh thông thoáng và đảm bảo các điều kiện 

phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh và khách tham quan 

mua sắm thực hiện các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

4. U N  phường  ình  ưng, Phú Trinh và Phú Tài có tuyến đường tổ 

chức chợ hoa Tết Quý Mão năm 2023: 

- Khảo sát thực tế vị trí phân lô tổ chức Chợ Tết, thực hiện phân lô quầy 

kinh doanh thông thoáng và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 

theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh và khách tham quan 

mua sắm thực hiện các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

IV. P  N CÔNG T ỰC  IỆN: 

1.  an Quản lý Chợ Phan Thiết: 

- Tham mưu UBND thành phố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chợ Tết 

2023;  xây dựng Quy chế quản lý Chợ Tết, phương án tổ chức quản lý, sắp xếp, 

bảo vệ trật tự Chợ Tết; kế hoạch điều động lực lượng tham gia đảm bảo an ninh 

trật tự, phòng chống cháy nổ tại khu vực Chợ Tết,… 

- Tổ chức kẻ vẽ, phân lô từ ngày 23/12/2022 đến ngày 06/01/2023 (nhằm 

ngày mùng 01 đến ngày 15 tháng Chạp âm lịch); thông báo công khai việc tổ 

chức sắp xếp khu vực Chợ Tết ở các vị trí số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 để bà con tiểu 

thương đăng ký xong trước ngày 06/01/2023 (nhằm ngày 15 tháng Chạp âm 

lịch). 

- Chủ trì, phối hợp với UBND phường Đức Nghĩa sắp xếp kinh doanh các 

mặt hàng kinh doanh tại vị trí đã đăng ký, đồng thời lắp đặt hệ thống loa để điều 

hành được thuận lợi. 
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- Báo cáo tiến độ thực hiện các công việc trên vào ngày 07/01/2023 (Nhằm 

ngày 16 tháng Chạp âm lịch) cho UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Chợ Tết (thông 

qua Phòng Kinh tế thành phố) theo quy định. 

- Cử lực lượng đôn đốc các tiểu thương giao trả mặt bằng đúng thời gian quy định. 

2. UBND các phường: Đức Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo,  ình  ưng, 

Phú Trinh và Phú Tài.  

- Xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức đăng ký trong đó tập trung thực hiện 

các việc như sau:  

+ Tổ chức kẻ vẽ phân lô từ ngày 23/12/2022 đến ngày 06/01/2023 (nhằm 

ngày mùng 01 đến ngày 15 tháng Chạp âm lịch) (nhằm ngày mùng 01 đến 

ngày 15 tháng Chạp âm lịch); thông báo kế hoạch, vị trí bố trí Chợ Tết để các hộ 

có nhu cầu đăng ký; nhận đơn đăng ký, thu phí, cấp giấy sử dụng mặt bằng và bàn 

giao lô đảm bảo đúng ngành hàng kinh doanh cho phép ở từng khu vực quy định. 

Kiểm tra và yêu cầu các hộ kinh doanh trong các khu vực do tỉnh quản lý phải 

đăng ký kinh doanh trong thời gian tổ chức Chợ Tết 2023. 

+ Lập phương án giữ xe tại các khu vực; chú ý không lấn chiếm các trạm 

điện thế (bán kính cách trạm điện, trụ đèn giao thông 5m), đảm bảo lòng đường 

thông thoáng để xe  chữa cháy lưu thông được thuận tiện. 

+ Theo dõi việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; việc 

sử dụng quầy, sạp đảm bảo đúng ngành hàng kinh doanh cho phép ở từng khu vực 

quy định; đảm bảo đúng vị trí, khoảng cách an toàn phòng chống dịch, không để 

lấn chiếm, đảm bảo an ninh trật tự khu vực Chợ Tết. Yêu cầu thực hiện niêm yết 

giá, bán đúng, bán đủ, không được gian lận trong thương mại; đối với các mặt 

hàng ăn uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

+ Kiểm tra việc đấu nối điện, nước đảm bảo an toàn; thống nhất kế hoạch, 

thời gian với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận để thu 

gom rác hàng ngày; cử lực lượng đôn đốc, nhắc nhở các hộ kinh doanh dọn dẹp, 

giao trả mặt bằng khi kết thúc Chợ Tết đúng thời gian quy định.  

- Xây dựng kế hoạch, quy chế quản lý cụ thể nhằm tăng cường phối hợp các 

lực lượng thành phố, tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm 

bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. 

- Báo cáo tiến độ thực hiện các công việc trên vào ngày 07/01/2023 (Nhằm 

ngày 16 tháng Chạp âm lịch) về UBND thành phố (thông qua Phòng Kinh tế), 

Ban Chỉ đạo Chợ Tết theo quy định. 

3. Phòng Kinh tế: 

- Phối hợp với Ban Quản lý Chợ Phan Thiết và các địa phương theo dõi tình hình 

sắp xếp, bố trí các khu vực kinh doanh Chợ Tết năm 2023 trên địa bàn thành phố.  

- Đôn đốc các đơn vị, UBND các phường thực hiện kế hoạch sắp xếp          

kinh doanh Chợ Tết đúng địa điểm, ngành hàng, thời gian và theo dõi, đề xuất       
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kịp thời cho UBND thành phố cho ý kiến giải quyết những phát sinh trong quá 

trình thực hiện. 

- Phối hợp theo dõi tình hình thực hiện bán hàng hoá kinh doanh theo giá 

niêm yết và sự biến động giá cả thị trường tại Chợ Tết năm 2023. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Chợ Tết cho UBND thành phố theo yêu cầu. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

- Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí liên quan đến hoạt động Chợ Tết 

Quý Mão năm 2023. 

5. Phòng Quản lý đô thị: 

- Phối hợp cùng các địa phương kiểm tra không để các hộ kinh doanh gây 

thiệt hại các công trình hạ tầng như: Vỉa hè, cây xanh, bồn hoa, hệ thống điện 

chiếu sáng… 

- Chủ động làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị 

Bình Thuận để đề nghị thu dọn ngay các tụ điểm phát sinh rác gây mất vệ sinh môi 

trường trong thời gian trước, trong và sau thời gian Chợ Tết hoạt động.  

- Khi kết thúc Chợ Tết, đôn đốc, kiểm tra Công ty Cổ phần Môi trường và 

Dịch vụ đô thị Bình Thuận hoàn thành tổng vệ sinh, rửa đường khu vực Chợ Tết 

hoàn thành trước 12 giờ ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 30 tháng Chạp âm lịch).  

6. Công an thành phố:  

Căn cứ vào Phương án tổ chức, quản lý, sắp xếp bảo vệ trật tự Chợ Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và Kế hoạch điều động lực lượng tham gia đảm 

bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại khu vực Chợ Tết, đồng thời xây dựng 

kế hoạch điều tiết giao thông, bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát cơ động Công 

an tỉnh đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực Chợ Tết, bố trí rào chắn phục vụ 

các điểm chốt chặn xe. Chỉ đạo, đôn đốc Công an các phường tăng cường tuần tra, 

kiểm soát bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau khi kết thúc Chợ Tết.  

7. Lực lượng Thanh niên xung kích thành phố:  

Xây dựng kế hoạch phân công lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự 

Chợ Tết 2023. 

8. Trung tâm   tế thành phố:  

Tham mưu phương án phòng chống dịch COVID-19 và xây dựng kế hoạch 

thực hiện cấp cứu ban đầu trong khu vực diễn ra Chợ Tết Quý Mão 2023. 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truy n thanh Phan Thiết, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và  u lịch thành phố: 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Ban Quản lý Chợ Phan Thiết 

tổ chức thông tin, tuyên truyền về nội dung Kế hoạch này (thời gian, các địa điểm 

tổ chức, vị trí bố trí từng ngành hàng,…) để các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh và 

nhân dân biết, đăng ký kinh doanh, tham quan, mua sắm. Bố trí xe loa tuyên truyền 

theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Chợ Tết 2023. 
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10. Đ  nghị Công ty Cổ phần Môi trường và  ịch vụ đô thị  ình Thuận: 

Tổ chức thu gom rác trong khu vực chợ và khu vực Chợ Tết cũng như các 

khu vực bán hàng trong các ngày Tết ở các phường. Tăng cường lực lượng, 

phương tiện, đảm bảo hoàn thành việc thu gom rác tại các khu vực Chợ Tết trước 

12 giờ ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 30 tháng Chạp âm lịch) và các ngày Tết 

(tối 30, mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên đán). 

11. Đề nghị Điện lực Phan Thiết, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận:  

Đảm bảo cung cấp đủ điện, nước để phục vụ tốt trong thời gian hoạt động 

Chợ Tết và công tác phòng cháy, chữa cháy của UBND thành phố. 

12. Đ  nghị các đơn vị: Phòng Cảnh sát cơ động PK02, Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH PC07 - Công an tỉnh,  an Chỉ huy Quân sự thành phố, Điện 

lực Phan Thiết: 

Cử lực lượng tham gia theo kế hoạch huy động lực lượng của UBND 

thành phố. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các 

phường có liên quan tổ chức thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. Quá trình thực 

hiện có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho UBND thành phố (thông qua 

Phòng Kinh tế thành phố) sau kết thúc Chợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023./. 
    

        : KT. C Ủ TỊC  

- Văn phòng UBND tỉnh; P   C Ủ TỊC  

- Sở Công Thương; 

- Sở VH, TT&DL; 

- Phòng: PK 02, PC 07 - Công an tỉnh; 

- TT. Thành ủy, HĐND tp; 

- CT, PCT. UBND tp – Lê Văn Chơn;      

- Công ty CP Môi trường & Dịch vụ đô thị BT;       

- Công ty CP Cấp thoát nước BT;                         

- Các Phòng: KT, TC-KH, QLĐT, VH&TT; Lê Văn Chơn  
- Công an tp;  

- Ban Chỉ huy Quân sự tp; 

- Lực lượng Thanh niên xung kích tp; 

- Đài Truyền thanh Phan Thiết; 

- Trung tâm Y tế tp Phan Thiết;  

- Trung tâm VH, TT và DL tp;  

- Điện lực Phan Thiết; 

- Ban Quản lý Chợ Phan Thiết;                                                                       

- UBND các phường, xã; 

- Trưởng Công an các phường: Đức Nghĩa, Lạc Đạo  

Đức Thắng, Bình Hưng, Phú Thủy, Phú Trinh, Phú Tài; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, VX, KT(V).                 
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