UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2540 /VP-KT

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND
ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh
quy định chính sách hỗ trợ đầu tư
xây dựng chợ nông thôn trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2018-2030

Kính gửi:
- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao
động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- Cục Thuế tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.
Xem xét Báo cáo số 127/BC-SCT ngày 23/6/2020 của Sở Công Thương
về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày
11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây
dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030, đồng chí
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và
Môi trường, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Cục Thuế
tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ,
quyền hạn cơ quan thành viên Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh
được giao tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND
tỉnh; chủ động hướng dẫn các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc
trong công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ như định giá tài sản chợ,
chuyển giao tài sản chợ, thủ tục đất đai, lập dự án đầu tư,... để thống nhất giải
quyết, đảm bảo công tác chuyển giao chợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản
lý, khai thác kinh doanh và đầu tư xây dựng được thực hiện theo tiến độ đã
cam kết.
2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục
nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác
quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để đẩy
mạnh xã hội hóa, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia
tiếp nhận quản lý, đầu tư xây dựng chợ, đặc biệt là các chợ nông thôn trên địa
bàn tỉnh theo Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND
tỉnh; Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh quy
định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng
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Sơn giai đoạn 2018-2030; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019
của UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số
25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh và các văn bản có liên
quan khác.
3. UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác chuyển
đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ nông thôn và chính sách hỗ trợ
đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về chủ trương của Đảng, nhà nước về chuyển đổi mô hình quản lý chợ cho
doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác kinh doanh và đầu tư xây dựng;
chủ động nghiên cứu, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong giải
quyết các vấn đề vướng mắc về tài chính, tài sản, đất đai, người lao động, lập
dự án đầu tư, xây dựng,... trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh
doanh, đầu tư xây dựng chợ; thực hiện công tác hỗ trợ đầu tư xây dựng sau khi
công trình chợ hoàn thiện và đưa vào sử dụng, khai thác kinh doanh.
Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc và UBND huyện Đình Lập khẩn trương
xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn huyện,
hoàn thành trong tháng 7/2020.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KT (LC).
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