
 

 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương. 
 

Thực hiện Công văn số 8762/BCT-TTTN ngày 16/11/2020 của Bộ Công 

Thương về việc tham gia góp ý dự thảo Chương trình phát triển thương mại 

miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Lạng 

Sơn tham gia ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Chương trình do Bộ Công Thương 

xây dựng.  

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét một số nội dung sau:  

a) Tại khoản 1 mục IV kinh phí thực hiện, dự thảo Chương trình đã đề 

xuất đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

thương mại (chợ) là 47 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách trung ương là 33,22 tỷ 

đồng; ngân sách địa phương 13,78 tỷ đồng. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét 

bổ sung mục tiêu cụ thể số lượng chợ (hoặc tỷ lệ tăng %) đầu tư xây dựng mới 

hoặc cải tạo, nâng cấp trong giai đoạn 2021-2025. 

b) Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa số liệu chợ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn tính đến 31/12/2015 tại biểu phụ lục 03 như sau: tổng số chợ là 83 chợ, 

trong đó chợ hạng 1 là 02 chợ; chợ hạng 2 là 16 chợ; chợ hạng 3 là 65 chợ; chợ 

thành thị là 27 chợ; chợ nông thôn là 56 chợ. 

c) Đề nghị chỉnh sửa số liệu chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tính đến 

31/12/2019 tại biểu phụ lục 04 như sau: tổng số chợ là 83 chợ; chợ thành thị là 

27 chợ; chợ nông thôn là 56 chợ. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Công Thương xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương;   

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT Lạng Sơn, ngày          tháng 11 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến đối với   

dự thảo Chương trình phát 

triển thương mại miền núi, 

vùng sâu, vùng xa và hải đảo 

giai đoạn 2021-2025 
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