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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số:

/2018/QĐ-UBND

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định phân cấp
quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của
Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23
tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và
quản lý chợ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số .../TTr-SCT
ngày ... tháng ... năm 2017 về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý chợ
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số
.../BC-STP ngày ... tháng ... năm 2017 kết quả thẩm định dự thảo Quyết định
ban hành Quy định về phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân cấp quản lý
chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công
Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Cảnh
sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh; Chủ tịch Liên minh hợp tác xã; Cục trưởng Cục
Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ
quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2018/QĐ-UBND ngày //2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
Chƣơng I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này phân cấp cho các các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố Quảng Ngãi (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện);
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã)
trong việc quản lý và phối hợp quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi.
Điều 2. Đối tƣợng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
đến công tác quản lý nhà nước về chợ hoặc công tác kinh doanh khai thác và
quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 3. Nguyên tắc phân cấp
1. Việc phân cấp bảo đảm tuân thủ pháp luật, tính thống nhất trong quản lý
nhà nước; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, thực trạng quản
lý chợ của từng địa phương.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chợ, giao Sở Công
Thương là cơ quan chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công
tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh; phân cấp cho Ủy ban nhân dân
cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ và thẩm
quyền quản lý nhà nước về chợ ở địa phương.
Điều 4. Nội dung công tác quản lý nhà nƣớc về chợ
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, phương hướng phát triển chợ từng thời
kỳ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh đáp ứng nhu cầu của sản xuất, lưu thông hàng hoá và tiêu dùng của
nhân dân và cộng đồng xã hội.
2. Phân cấp quản lý các dự án đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo
nâng cấp chợ trên địa bàn;
3. Giao hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh,
khai thác và quản lý chợ;
4. Hướng dẫn xây dựng, phê duyệt Nội quy chợ.

5. Quản lý các chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng theo quy định về phân
cấp quản lý:
a) Quyết định thành lập, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ
chức bộ máy của ban quản lý, tổ quản lý chợ;
b) Ban hành, hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng
tịa chợ.
4. Đào tạo nghiệp vụ quản lý chợ.
5. Tổ chức công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách và Luật pháp của Nhà nước về quản lý và phát triển chợ.
6. Tổ chức kiểm tra, khen thưởng và xử lý các vi phạm về hoạt động chợ.
a) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và chính
sách phát triển, quản lý chợ;
b) Kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ có sự
hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước;
c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công
tác đăng ký kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tư, phòng chống cháy nổ, an toàn
vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường… trong phạm vi chợ;
d) Kiểm tra việc đăng ký, kê khai, thu thuế và các khoản phải thu khác theo quy
định của pháp luật trong hoạt động quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.
Chƣơng II
NỘI DUNG PHÂN CẤP CỤ THỂ
Điều 5. Trách nhiệm Sở Công Thƣơng
1. Cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai, điều
chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, phương hướng phát triển chợ phù hợp từng
giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng, triển khai thực hiện kế
hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn toàn tỉnh; phổ biến, hướng dẫn
triển khai quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.
2. Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về hoạt
động kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh
môi trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại các chợ
trên địa bàn tỉnh.
3. Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Công Thương danh
mục các dự án đầu tư xây dựng chợ có hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.
4. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan khảo sát, kiểm
tra thực tế các dự án đầu tư phát triển chợ theo quy hoạch và có ý kiến bằng văn
bản về địa điểm xây dựng trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương
đầu tư.
5. Phối hợp với các sở ngành chủ quản trong công tác thẩm định dự án,

thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ theo
quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ ban hành
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện
tiêu chuẩn thiết kế xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ theo Quyết định số
3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc
ban hành TCVN 9211: 2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế.
6. Tham mưu UBND tỉnh quyết định phân hạng đối với chợ hạng 1.
7. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan thẩm định
phương án, chính sách hỗ trợ thương nhân đang kinh doanh tại chợ phải ngừng
kinh doanh hoặc đến vị trí kinh doanh tạm khi tiến hành đầu tư xây dựng lại
hoặc cải tạo nâng cấp chợ đầu mối, chợ hạng 1 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét, phê duyệt theo quy định hiện hành.
8. Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật
pháp của Nhà nước về hoạt động của chợ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
nghiệp vụ công tác tổ chức, quản lý chợ và tuyên truyền về chính sách pháp luật
cho các thương nhân.
9. Chủ trì kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và chính
sách phát triển, quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1 do doanh nghiệp, hợp tác xã
quản lý.
10. Hướng dẫn xây dựng Nội quy chợ; thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân
dân tỉnh ủy quyền về phê duyệt Nội quy chợ đầu mối, chợ hạng 1 do doanh
nghiệp, hợp tác xã quản lý.
11. Hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả chuyển đổi mô hình
kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hàng năm và 5 năm.
12. Theo dõi, tổng hợp và đánh giá kết quả hoạt động chợ, sơ kết, tổng kết
rút kinh nghiệm về công tác quy hoạch, kế hoạch, thực hiện các chính sách về phát
triển và quản lý chợ.
13. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp
huyện hướng dẫn, kiểm tra thương nhân kinh doanh thực phẩm, sản phẩm nông,
lâm, thủy sản, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ theo quy định
của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4
năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
An toàn thực phẩm và Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNTBCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Bộ Công Thương về việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà
nước về an toàn thực phẩm.
14. Tham mưu điều chỉnh, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện
Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý và phát triển chợ do Ủy ban
nhân dân tỉnh giao.
Điều 6. Trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tƣ
1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp

huyện tổ chức thẩm định quy hoạch mới, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát
triển mạng lưới chợ do Sở Công Thương thực hiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt theo quy định.
2. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về phê
duyệt chủ trương đầu tư dự án chợ (sau khi phương án chuyển đổi mô hình
quản lý chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt); hướng dẫn các chủ đầu tư
về thủ tục trong công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng chợ theo
quy định.
3. Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh liên hệ với cơ quan chức
năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp giải quyết nguồn vốn đầu tư xây
dựng chợ trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tổng hợp
danh mục dự án đầu tư trung hạn trong đó có dự án xây dựng chợ trình Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét theo quy định Luật Đầu tư công.
4. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp
huyện hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký kinh doanh của các thương nhân kinh
doanh tại chợ.
5. Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân
sách nhà nước và chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân
tham gia đầu tư xây dựng chợ theo quy định.
Điều 7. Trách nhiệm Sở Tài chính
1. Tổ chức định giá tài sản đối với các chợ hạng 1 khi thực hiện chuyển đổi
mô hình quản lý chợ, trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn UBND cấp huyện
trình tự, thủ tục định giá tài sản đối với các chợ hạng 2 và chợ hạng 3.
2. Thẩm định giá khởi điểm khi tổ chức đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu
tư thực hiện dự án đầu tư đối với chợ đầu mối, chợ hạng 1 được đầu tư bằng nguồn
vốn ngân sách nhà nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
3. Phối hợp tham mưu điều chỉnh, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực
hiện Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.
4. Hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc chức năng, nhiệm
vụ của Sở Tài chính và thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các quy định
khác của UBND tỉnh .
Điều 8. Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trƣờng
1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp
huyện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dành quỹ đất để đầu tư xây dựng
chợ theo quy hoạch và kế hoạch hàng năm, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt.
2. Tổ chức thẩm định hồ sơ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất theo quy định; hướng dẫn trình tự thủ tục cho thuê đất đối với các
doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ theo quy định của Luật Đất đai.

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp
huyện kiểm tra hiện trạng sử dụng đất đối với các chợ trên địa bàn.
4. Hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến
đất đai đối với các chợ theo quy định.
5. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp
huyện thực hiện công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về môi trường tại các chợ
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.
Điều 9. Trách nhiệm Sở Xây dựng
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng
dẫn thực hiện tiêu chuẩn thiết kế xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ theo
Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc ban hành TCVN 9211: 2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế.
2. Chủ trì, thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế dự toán xây dựng công
trình đối với công trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ quy định tại
Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ ban hành về quản lý
dự án đầu tư xây dựng.
3. Hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến
xây dựng đối với các chợ theo quy định.
Điều 10. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế
Phối hợp với Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý an
toàn thực phẩm tại các chợ theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và Nghị
định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư liên
tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của
Liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về
việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Điều 11. Trách nhiệm Công an tỉnh
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội tại các chợ; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại theo thẩm
quyền.
Điều 12. Trách nhiệm Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh
1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác
quản lý nhà nước về công tác phòng cháy và chữa cháy; tổ chức tuyên truyền,
hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy tại chợ,
hạn chế nguy cơ dẫn đến mất an toàn, gây cháy, nổ. Xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.
2. Tổ chức tập huấn về công tác phóng cháy, chữa cháy cho cán bộ, nhân
viên, người lao động và các hộ tiểu thương tại các chợ.
Điều 13. Trách nhiệm Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện
tuyên truyền, phổ biến về pháp luật, chính sách phát triển, quản lý chợ; vận
động, kêu gọi các hợp tác xã tham gia quản lý chợ.
Điều 14. Trách nhiệm Cục Thuế tỉnh
- Hướng dẫn các đơn vị quản lý, kinh doanh chợ, các thương nhân đăng
ký, kê khai, thu thuế và các khoản phải thu khác theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra thực hiện thu nộp ngân sách tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất và các khoản phải nộp khác của các doanh nghiệp, hợp
tác xã kinh doanh khai thác và quản lý chợ.
Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành trong công tác xây dựng, rà soát và
bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn.
2. Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ
trên địa bàn theo quy hoạch, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư về công tác giải
phóng mặt bằng xây dựng chợ, quản lý các hoạt động của chợ theo đúng quy
định của nhà nước.
3. Quyết định phận hạng chợ đối với chợ hạng 2, hạng 3; đề nghị Sở Công
Thương trình UBND tỉnh quyết định phân hạng đối với chợ hạng 1.
4. Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền để quyết định
thành lập, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
của ban quản lý chợ hạng 1 do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây
dựng; phê duyệt nội quy, phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh,
phương án cho thuê, đấu giá điểm kinh doanh đối với các chợ hạng 1 trên địa
bàn do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng.
5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, phê duyệt phương
án, chính sách hỗ trợ thương nhân đang kinh doanh tại chợ phải ngừng kinh
doanh hoặc đến vị trí kinh doanh tạm khi tiến hành đầu tư xây dựng lại hoặc cải
tạo nâng cấp chợ hạng 2, hạng 3.
6. Quyết định thành lập, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, tổ chức bộ máy của ban quản lý các chợ hạng 2, hạng 3 do Nhà nước đầu tư
hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng; phê duyệt nội quy, phương án bố trí, sắp xếp
ngành nghề kinh doanh, phương án cho thuê, đấu giá điểm kinh doanh đối với
các chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn (kể cả chợ do doanh nghiệp, hợp tác xã quản
lý).
7. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 2,
hạng 3 hàng năm, 05 (năm) năm trên địa bàn, gửi Sở Công Thương để theo dõi,
kiểm tra; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Công Thương kết quả triển khai
thực hiện.
8. Quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ của từng thành viên Ban
chuyển đổi chợ cấp huyện.
9. Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 2, chợ hạng

3; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với chợ hạng 1, hạng 2, hạng 3; quyết định
công nhận doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý đối với chợ hạng 2, hạng 3; các
dự án đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo nâng cấp chợ hạng 2, chợ hạng
3.
10. Đề nghị Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết
định công nhận doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý đối với chợ hạng 1.
11. Ký kết hợp đồng nhận thầu quản lý chợ với doanh nghiệp, hợp tác xã
trúng thầu đối với chợ hạng 1, hạng 2, hạng 3.
12. Thu hồi quyết định công nhận doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý
đối với chợ hạng 2, hạng 3; đề nghị Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh, trình UBND
tỉnh thu hồi quyết định công nhận doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý đối với
chợ hạng 1.
13. Hướng dẫn, chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho
hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn.
14. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, quy định chức năng,
nhiệm vụ của Tổ quản lý chợ hoặc khoán cho một người quản lý đối với những
chợ hạng 3 có quy mô nhỏ không đủ điều kiện thành lập Ban quản lý.
15. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật
về kinh doanh, thu chi tài chính, văn minh thương mại, trật tự an toàn xã hội, vệ
sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác, thực hiện các biện
pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn.
16. Giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, xử lý các
hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của các chợ trên
địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ quản lý chợ được phân công tại các quy định
khác.
Điều 16. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Lập các dự án cải tạo nâng cấp chợ hạng 3 trên địa bàn, trình Ủy ban
nhân dân cấp huyện phê duyệt.
2. Giám sát và chỉ đạo việc cải tạo các chợ hạng 3 được đầu tư bằng vốn ngân
sách đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý dự án đầu tư trên địa
bàn; tạo điều kiện cho ban quản lý chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh
doanh chợ trên địa bàn hoạt động có hiệu quả.
3. Được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền quyết định thành lập, quy
định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Tổ quản lý chợ; Quy định việc khoán
cho 1 người quản lý chợ theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4. Xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ, trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt; triển khai thực hiện phương án chuyển đổi mô hình quản lý
chợ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các
hành vi vi phạm pháp luật tại các chợ, thực hiện các biện pháp về phát triển và
quản lý chợ trên địa bàn.

Điều 17. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh
doanh khai thác chợ
1. Tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ.
2. Bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh
trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.
3. Xây dựng dự thảo Nội quy chợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo
quy định; tổ chức điều hành chợ hoạt động theo Nội quy chợ và xử lý các vi
phạm về Nội quy chợ.
4. Bố trí, sắp xếp các khu vực kinh doanh bảo đảm các yêu cầu về trật tự, vệ
sinh, văn minh thương mại và phù hợp với yêu cầu của thương nhân kinh doanh tại
chợ.
5. Ký hợp đồng với các thương nhân về việc thuê, sử dụng điểm kinh
doanh tại chợ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức thông tin kinh tế; phổ biến chính sách, quy định của pháp luật
và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ theo hướng
dẫn của các cơ quan chức năng.
7. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ, đột
xuất cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
8. Định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh tại chợ, biến động thị trường giá cả, an ninh trật tự, phòng chống
cháy nổ, vệ sinh môi trường và những vấn đề khác có liên quan đến hoạt
động chợ cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện chế độ quyết toán, báo cáo tài chính và thực hiện nghĩa vụ
thuế theo quy định của pháp luật. Việc thu các khoản thu phải sử dụng hóa đơn,
chứng từ theo quy định và thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý chợ quy định tại các quy định khác
có liên quan.
Điều 18. Trách nhiệm của Ban Quản lý chợ
1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Phương án sử dụng điểm
kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ; Phương án quy
định việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại
chợ; Phương án bảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật
tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ; Kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ
sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ (khi có nhu cầu).
2. Xây dựng Nội quy chợ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; tổ
chức quản lý, điều hành hoạt động chợ, tổ chức thực hiện Nội quy chợ và xử lý
các vi phạm Nội quy chợ.
3. Quyết định việc tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa
chọn thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã
được duyệt.
4. Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại

chợ theo Phương án đã được duyệt.
5. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tổ
chức bảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn
thực phẩm trong phạm vi chợ.
6. Tổ chức kinh doanh, phát triển các dịch vụ hỗ trợ như: trông giữ phương
tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bảo quản cất giữ hàng hóa,
cung cấp thông tin thị trường, kiểm định số lượng, chất lượng hàng hóa, vệ
sinh môi trường, ăn uống, vui chơi, giải trí và các hoạt động khác trong phạm vi
chợ phù hợp với các quy định của pháp luật và theo hướng ngày càng văn minh
hiện đại.
7. Tổ chức thu, nộp tiền thuê, sử dụng điểm kinh doanh của thương nhân
và các loại phí theo quy định của pháp luật.
8. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể tổ chức
thông tin kinh tế - xã hội, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy
định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh
tại chợ; tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ.
9. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và kết quả tài chính của Ban Quản lý
chợ theo quy định của pháp luật.
10. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ, đột
xuất cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
CHƢƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Tổ chức thực hiện
1. Các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân
dân cấp xã, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện các
quy định tại Quyết định này.
2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện
tiến hành kiểm tra, rà soát việc phân hạng các chợ hạng 1 nhằm chấn chỉnh việc
thành lập, tổ chức bộ máy quản lý, phê duyệt Nội quy của các chợ trên địa bàn
theo đúng quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan.
Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc
thành lập, tổ chức bộ máy quản lý, phê duyệt Nội quy của các chợ hạng 2, hạng 3
trên địa bàn theo đúng quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp luật có
liên quan. Yêu cầu:
- Đến cuối năm 2018, 100% chợ trên địa bàn tỉnh được phân hạng, có bộ
máy quản lý phù hợp được thành lập và xây dựng, phê duyệt Nội quy chợ theo
quy định.
- Đến cuối năm 2019, 100% cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các chợ
được đào tạo nghiệp vụ quản lý chợ.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban,
ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Ủy

ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) để xem xét, giải quyết./.
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