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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chợ Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng cho  

Hợp tác xã dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, vệ sinh môi trường  

xã Vân Nham quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý chợ;  

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 

của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; 

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý 

chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 89/TTr-BCĐCT 

ngày 22/12/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giao chợ Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng cho Hợp tác xã 

dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, vệ sinh môi trường xã Vân Nham (địa chỉ: 

thôn Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) tiếp nhận để tổ 

chức quản lý, khai thác, kinh doanh, đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.  

Thời gian thực hiện tiếp nhận, chuyển giao: từ ngày 11/01/2021. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

1. Hợp tác xã dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, vệ sinh môi trường xã 

Vân Nham 
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a) Thực hiện đúng các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý và kinh doanh 

chợ; phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 1777/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh, Quyết định số 1141/QĐ-

UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chuyển 

đổi mô hình quản lý chợ Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng. 

b) Xây dựng Nội quy chợ; Phương án bố trí, sắp xếp các khu vực ngành 

hàng, địa điểm kinh doanh cho các hộ kinh doanh; Phương án giá thuê địa điểm 

kinh doanh và các khoản thu phí, lệ phí tại các chợ,… theo quy định, báo cáo 

UBND huyện Hữu Lũng xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Quản lý, tổ chức hoạt động của chợ theo Luật Hợp tác xã, có trách 

nhiệm tổ chức tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản được chuyển giao; tiếp nhâṇ, 

bố trí việc làm phù hợp và giải quyết chế độ cho toàn bô ̣người lao động của đơn 

vị quản lý chợ cũ theo đúng quy định hiện hành; thực hiện đầu tư xây dựng chợ 

theo hồ sơ xin chuyển giao chợ và cam kết.  

d) Các khó khăn vướng mắc, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung trong công tác 

tiếp nhận, quản lý chợ phải báo cáo và trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết; sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh, bổ sung 

hoặc chấp thuận phương án giải quyết mới được phép triển khai thực hiện.  

2. UBND huyện Hữu Lũng 

a) Trực tiếp chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Phương án chuyển đổi 

mô hình quản lý chợ được phê duyệt; công tác chuyển giao mô hình quản lý chợ 

từ đơn vị quản lý trước cho Hợp tác xã; chủ động giải quyết theo thẩm quyền 

các nội dung liên quan đến nghĩa vụ tài chính, tài sản, đất đai, lao động trong 

quá trình thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ; kịp thời phát hiện, xử lý 

các khó khăn, vướng mắc phát sinh và có các kiến nghị xử lý kịp thời với các 

nội dung vượt thẩm quyền giải quyết.  

b) Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, hỗ trợ Hợp tác xã xây dựng và 

hoàn thiện các nội dung trong quy định về tổ chức và quản lý chợ đồng thời xem xét 

và trình các cơ quan chức năng liên quan thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. 

c) Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân và các hộ kinh doanh về phát triển chợ được chuyển giao, công tác xã 

hội hóa phát triển chợ theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm tạo sự đồng 

thuận cao trong nhân dân về chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý chợ. 

3. Sở Công Thương thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực 

hiện chuyển đổi; chủ động phối hợp, hỗ trợ Ban Chuyển đổi mô hình quản lý 

chợ huyện Hữu Lũng, Hợp tác xã thực hiện theo các quy định hiện hành; Báo 

cáo, đề xuất UBND tỉnh về xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện 

Hữu Lũng, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, vệ sinh môi 

trường xã Vân Nham, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
   

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;                                                

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh, CA tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy Hữu Lũng; 

- Các PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, Ban TCD, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC).   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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