
 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Thực hiện Công văn số 1208/BKHĐT-QLKTTW ngày 26/02/2020 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm, 

sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 

Đề án, ngoài ra tham gia một số ý kiến như sau: 

1. Đối với nhiệm vụ của Bộ Công Thương (tại trang 31 Dự thảo), đề nghị 

xem xét bổ sung thời gian hoàn thiện nhiệm vụ: “Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền văn bản sửa đổi, bổ 

sung hoặc ban hành mới các văn bản (theo thẩm quyền) về quy định hoạt động 

và quản lý hoạt động vào ban đêm của các loại hình chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chuyên doanh.” 

Lý do: Hiện nay, các văn bản quy định về các loại hình chợ, siêu thị, trung 

tâm thương mại đã được ban hành từ khá lâu (Nghị định số 02/2003/NĐ-CP 

ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP 

ngày 23/12/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-

CP ngày 23/12/2009; Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 ban 

hành Quy chế siêu thị và Trung tâm thương mại) do đó đến nay cần thiết phải 

sớm sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản sửa đổi các văn bản trên 

để khắc phục những bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành và bổ sung các quy 

định về hoạt động và quản lý hoạt động vào ban đêm. Trên cơ sở căn cứ pháp lý 

thống nhất của trung ương, từ đó các địa phương có cơ sở để xây dựng mô hình 

phát triển kinh tế ban đêm phù hợp. 

2. Đối với nhiệm vụ cụ thể cho một số Bộ, ngành (từ trang 30 của Dự 

thảo): Đề nghị bổ sung nội dung giao cơ quan có thẩm quyền xây dựng hệ thống 

chế tài quản lý hoạt động kinh tế ban đêm chặt chẽ nhằm kiềm chế những mặt 

trái phát sinh của kinh tế ban đêm.  

UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TP, TC; 

- Cục QLTT, CA tỉnh, Cục thuế; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH, NC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC) 
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PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Công Trưởng 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến đối với 

dự thảo Đề án Phát triển 

kinh tế ban đêm 
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