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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại cuộc họp xem xét đề nghị sắp xếp một số vị trí bán hàng và lập  

dự án mở rộng chợ thị trấn Lộc Bình 
 

Ngày 09/4/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức họp xem xét Báo cáo số 43/BC-SCT ngày 
15/3/2019 và Công văn số 271/SCT-QLTM ngày 19/3/2019 của Sở Công Thương 
về kết quả xem xét đề nghị sắp xếp một số vị trí bán hàng và lập dự án mở rộng 
chợ thị trấn Lộc Bình của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ Việt Bắc. 
Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây 
dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình 
và đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ Việt Bắc.  

Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo và ý kiến của các thành phần dự 
họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Thời gian qua Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ Việt Bắc (sau đây 
viết tắt là Công ty) đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác đầu tư xây dựng và 
quản lý chợ Lộc Bình theo nội dung dự án, phương án đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. Nhờ vậy, hoạt động của chợ Lộc Bình đã có hiệu quả, ngăn nắp, văn 
minh hơn; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thương và nhân dân trong khu 
vực đến kinh doanh, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy thương mại, dịch vụ trên địa bàn 
huyện phát triển. UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Công ty về 
phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên qua 
các đợt thanh, kiểm tra cho thấy quá trình đầu tư xây dựng công trình trước đây 
cũng như công tác quản lý, khai thác kinh doanh của đơn vị sau khi hoàn thành 
xây dựng chợ còn nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm như: hồ sơ, trình tự thủ tục 
xây dựng chợ còn nhiều sai sót; Công ty đã tự ý xây dựng, chuyển đổi công năng 
sử dụng một số khu vực, địa điểm kinh doanh tại chợ mà không xin phép cấp có 
thẩm quyền... Sau khi kiện toàn Ban lãnh đạo mới (năm 2018), Công ty đã có 
nhiều động thái tích cực để khắc phục các nội dung sai sót, vi phạm, đồng thời 
thực hiện đổi mới công tác quản lý, tổ chức, sắp xếp lại các khu vực, ngành hàng 
kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng 
công trình chợ. Trên cơ sở xem xét đề nghị của Công ty về việc sắp xếp một số vị 
trí bán hàng và lập dự án mở rộng chợ thị trấn Lộc Bình, báo cáo đề xuất của Sở 
Công Thương và ý kiến tham của các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. Đối với đề nghị điều chỉnh một số nội dung tại phương án bố trí, sắp xếp 
địa điểm kinh doanh tại chợ Lộc Bình: Đồng ý về chủ trương chuyển đổi vị trí 
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phòng bảo vệ, chuyển đổi công năng tại ô số 1 dãy số 3, nhà B2 từ kinh doanh 
hàng ăn sang kinh doanh mặt hàng quần áo; xây dựng bể nước ngầm 50m3 để 
phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy theo đề xuất. Yêu cầu Công ty thực hiện 
đầy đủ thủ tục xin phép chuyển đổi, cấp phép xây dựng theo đúng quy định hiện 
hành. 

2. Đồng ý cho phép chuyển đổi tạm thời công năng tầng 2 nhà chợ A1 sang 
cho thuê các hoạt động vui chơi giải trí trẻ em, kinh doanh giải khát, bi a trong 
thời gian ngắn hạn cho tới khi các hộ kinh doanh mặt hàng theo phương án đã 
duyệt có nhu cầu thuê địa điểm tại đây. Yêu cầu trong thời gian hoạt động chuyển 
đổi tạm thời không được gây tiếng ồn quá mức cho phép, hoặc gây mất an ninh 
trật tự, vệ sinh môi trường và các tác động xấu khác ảnh hưởng tới hoạt động kinh 
doanh tại tầng 1. 

Giao UBND huyện Lộc Bình thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động 
chuyển đổi tạm thời nêu trên bảo đảm thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của 
UBND tỉnh. 

3. Đối với đề xuất xây dựng 8-10 ki ốt trước mặt nhà chợ B2:  

Giao UBND huyện Lộc Bình chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty 
cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ Việt Bắc và cơ quan liên quan rà soát hồ sơ xây 
dựng chợ để xem hạng mục này có trong dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt hay không? Đồng thời kiểm tra, so sánh mật độ xây dựng chợ thực tế 
hiện nay với quy hoạch được duyệt cũng như các quy định hiện hành để xác định 
sự phù hợp, tính cần thiết bổ sung hạng mục. Nếu đảm bảo điều kiện về mật độ 
xây dựng cũng như các yếu tố về giao thông, phòng cháy chữa cháy, huyện chủ 
động tổ chức đối thoại 3 bên với các hộ kinh doanh trong khu vực liền kề và Công 
ty để công khai, minh bạch các thông tin liên quan, lấy ý kiến rộng rãi tạo sự đồng 
thuận, thống nhất về chủ trương thực hiện; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý 
trước ngày 25/4/2019. 

4. Về đề xuất xây dựng chợ nông sản, gia súc, gia cầm và họp chợ phiên: 

Việc đầu tư xây dựng chợ mới để giảm tải cho chợ chính, di chuyển những 
ngành hàng có nguy cơ ảnh hưởng nhiều tới vệ sinh, môi trường (gia súc, gia 
cầm) ra khỏi khu vực đông dân cư là việc làm cần thiết. Tuy nhiên để có cơ sơ 
quyết định chủ trương thực hiện, yêu cầu UBND huyện Lộc Bình báo cáo bổ sung 
theo đó phân tích rõ lợi thế của khu vực trên, đồng thời làm rõ hiện trạng về: tự 
nhiên, quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất; dự kiến công tác giải phóng 
mặt bằng, phương án đầu tư xây dựng, bố trí ngành hàng, tổng mức đầu tư... báo 
cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện trước ngày 10/5/2019; để từ đó có cơ sở 
triển khai các thủ tục tiếp theo, thực hiện thu hút các doanh nghiệp quan tâm đầu 
tư theo quy định pháp luật hiện hành. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, 
hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký điều chỉnh dự án đầu 
tư theo quy định pháp luật hiện hành. 
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6. Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ Việt Bắc khắc phục 
ngay những nội dung còn thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy theo kết 
luận kiểm tra của cơ quan chuyên ngành để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt 
động của chợ Lộc Bình./. 

 
 

Nơi nhận:       
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, XD; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- Công ty CP ĐT&PT chợ Việt Bắc; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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