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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
BAN CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH 

QUẢN LÝ CHỢ CẤP TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 75/TB-BCĐ 

         
Hà Tĩnh, ngày 06 tháng  8  năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chuyển đổi  

mô hình quản lý chợ cấp tỉnh 

 
 

Thực hiện Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh 

doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 

24/2014/QĐ-UBND); Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của 

UBND tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều quy định về quy trình chuyển đổi mô 

hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ ban hành kèm theo Quyết định số 

24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Quyết 

định số 31/2017/QĐ-UBND); Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của 

UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh; Ban 

Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên và 

chế độ báo cáo, hội họp của Ban như sau: 

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban:  

Phụ trách, chỉ đạo chung công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa 

bàn toàn tỉnh theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 31/2017/QĐ-

UBND và các văn bản quy định khác có liên quan. 

2. Ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban 

thường trực:  

- Chịu trách nhiệm thay mặt Trưởng ban điều hành chung khi Trưởng ban 

đi vắng hoặc được ủy quyền. Thường trực tiếp nhận các công việc, đề xuất các 

biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và tổng hợp báo cáo Trưởng ban. 

- Chịu trách nhiệm về công tác của Cơ quan thường trực Ban Chuyển đổi 

mô hình quản lý chợ cấp tỉnh tại điểm a khoản 1 Điều 6 và của Sở Công Thương 

quy định tại khoản 1 Điều 33 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND. 

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ 

cấp tỉnh xem xét, kiểm tra, cho ý kiến bằng văn bản đối với Phương án chuyển đổi 

mô hình quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do UBND cấp huyện xây dựng. 

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp hoặc hợp 

tác xã quản lý chợ. Phụ trách chỉ đạo chuyển đổi mô hình quản lý chợ tại thành 

phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

3. Ông Võ Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban: 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây 

dựng, quản lý kinh doanh khai thác chợ theo quy định hiện hành và về quản lý dự 

án đối với chợ trên địa bàn quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 33 Quyết 

định số 24/2014/QĐ-UBND. 

- Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư về lĩnh vực đầu tư 

kinh doanh khai thác chợ. Hướng dẫn trình tự, hồ sơ đăng ký thành lập doanh 

nghiệp hoặc hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực chợ theo thẩm quyền. 

- Xem xét, kiểm tra, cho ý kiến bằng văn bản đối với Phương án chuyển 

đổi mô hình quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do UBND cấp huyện xây dựng, gửi Sở 

Công Thương tổng hợp. 

- Chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện công tác quản nhà nước theo ngành, lĩnh 

vực được giao và nhiệm vụ được phân công. Phụ trách chỉ đạo chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ huyện Hương Khê và thị xã Hồng Lĩnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

4. Ông Trần Đình Sỹ - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng ban: 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện, thành phố, thị xã rà soát, 

củng cố hồ sơ, xác định và phân loại nguồn vốn đầu tư xây dựng ban đầu khi hình 

thành tài sản chợ; đánh giá lại toàn bộ giá trị tài sản, nguồn vốn, công nợ tại thời 

điểm chuyển đổi mô hình quản lý chợ.  

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá 

giá trị còn lại của tài sản để chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang hợp tác xã hoặc 

doanh nghiệp đối với chợ hạng 1.   

- Xem xét, kiểm tra, cho ý kiến bằng văn bản đối với Phương án chuyển 

đổi mô hình quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do UBND cấp huyện xây dựng, gửi Sở 

Công Thương tổng hợp. 

- Chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện công tác quản nhà nước theo ngành, lĩnh 

vực được giao và nhiệm vụ được phân công. Phụ trách chỉ đạo chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ huyện Can Lộc và huyện Kỳ Anh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

5. Ông Phạm Văn Tình - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thành viên:  

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét sự phù hợp về quy hoạch đối với địa 

điểm, quy mô các chợ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ; cung cấp các chỉ 

tiêu về quản lý quy hoạch và xây dựng có liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

và các chợ thuộc quản lý của cấp tỉnh khi có yêu cầu. 

- Hướng dẫn áp dụng TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế.  

- Xem xét, kiểm tra, cho ý kiến bằng văn bản đối với Phương án chuyển 

đổi mô hình quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do UBND cấp huyện xây dựng, gửi Sở 

Công Thương tổng hợp. 



 

 

3 

 

- Chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện công tác quản nhà nước theo ngành, lĩnh 

vực được giao và nhiệm vụ được phân công. Phụ trách chỉ đạo chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ huyện Lộc Hà và huyện Thạch Hà.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

6. Ông Phan Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,     

thành viên: 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thẩm định thực trạng sử dụng đất và hướng dẫn 

trình tự thủ tục cho thuê đất đầu tư xây dựng, quản lý chợ, trình UBND tỉnh theo 

quy định. 

- Xem xét, kiểm tra, cho ý kiến bằng văn bản đối với Phương án chuyển 

đổi mô hình quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do UBND cấp huyện xây dựng, gửi Sở 

Công Thương tổng hợp. 

- Chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện công tác quản nhà nước theo ngành, lĩnh 

vực được giao và nhiệm vụ được phân công khác. Phụ trách chỉ đạo chuyển đổi 

mô hình quản lý chợ huyện Cẩm Xuyên và huyện Vũ Quang.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

7. Ông Trần Đình Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên: 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện chế độ chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế Nhà nước đang làm việc 

tại Ban quản lý, Tổ quản lý chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh 

doanh, khai thác chợ. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thẩm định đối tượng nghỉ theo chính sách tinh 

giản biên chế quy định tại các Nghị định của Chính phủ sau khi cơ quan có thẩm 

quyền quản lý trực tiếp đối với các Ban quản lý chợ có văn bản đề nghị Sở Nội vụ. 

- Xem xét, kiểm tra, cho ý kiến bằng văn bản đối với Phương án chuyển 

đổi mô hình quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do UBND cấp huyện xây dựng, gửi Sở 

Công Thương tổng hợp. 

- Chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện công tác quản nhà nước theo ngành, lĩnh 

vực được giao và nhiệm vụ được phân công. Phụ trách chỉ đạo chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ huyện Đức Thọ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

8. Ông Trương Quang Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh, thành 

viên: 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; thực 

hiện quản lý thu thuế và các khoản phải nộp khác đối với các đơn vị quản lý, kinh 

doanh, khai thác chợ.  

- Xem xét, kiểm tra, cho ý kiến bằng văn bản đối với Phương án chuyển 

đổi mô hình quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do UBND cấp huyện xây dựng, gửi Sở 

Công Thương tổng hợp. 
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- Chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện công tác quản nhà nước theo ngành, lĩnh 

vực được giao và nhiệm vụ được phân công. Phụ trách chỉ đạo chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ huyện Nghi Xuân. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

9. Bà Trần Thị Linh - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành viên: 

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền Luật Hợp tác xã; phối hợp với các ngành, 

các cấp vận động thành lập mới các Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. 

Hướng dẫn trình tự, hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên minh hợp tác xã hoạt 

động trong lĩnh vực chợ. 

- Tăng cường năng lực về vốn, về trình độ quản lý Hợp tác xã đảm bảo 

điều kiện năng lực thực hiện việc quản lý chợ trên địa bàn tỉnh. 

- Xem xét, kiểm tra, cho ý kiến bằng văn bản đối với Phương án chuyển 

đổi mô hình quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do UBND cấp huyện xây dựng, gửi Sở 

Công Thương tổng hợp. 

- Chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện công tác quản nhà nước theo ngành, lĩnh 

vực được giao và nhiệm vụ được phân công. Phụ trách chỉ đạo chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ huyện Hương Sơn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, HỘI HỌP 

1. Chế độ báo cáo 

- Các thành viên Ban Chuyển đổi có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các 

báo cáo về tình hình chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo nhiệm vụ được phân 

công theo định kỳ (hàng quý, sáu tháng, năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu của 

Trưởng ban. 

- Các báo cáo gửi về Cơ quan thường trực Ban Chuyển đổi mô hình quản 

lý chợ cấp tỉnh - Sở Công Thương. Cơ quan thường trực có trách nhiệm tổng hợp, 

báo cáo Trưởng ban và UBND tỉnh theo quy định. 

2. Chế độ hội họp 

- Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh tiến hành họp sáu tháng 

một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ; thời gian, địa điểm, thành phần họp 

do Trưởng ban quyết định. 

- Trưởng ban chủ trì các cuộc họp của Ban. Khi Trưởng ban vắng mặt thì 

ủy quyền cho Phó Trưởng ban thường trực chủ trì cuộc họp. Tùy theo nội dung và 

tính chất của cuộc họp, Trưởng ban quyết định thành phần tham gia cuộc họp. 

3. Chế độ và kinh phí hoạt động 

Các thành viên của Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh làm việc 

theo chế độ kiêm nhiệm trên nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ theo quy 

định của pháp luật; những vấn đề vượt thẩm quyền Trưởng ban xem xét xin ý kiến 

chỉ đạo của cấp trên. Cơ quan thường trực Ban Chuyển đổi được sử dụng con dấu 
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của Sở Công Thương. Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh có quyền 

điều động các cán bộ công chức thuộc các sở, ngành thành viên để giúp việc. 

Kinh phí hoạt động của Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh 

được phân bổ trong nguồn kinh phí sự nghiệp ngành Công Thương hàng năm và 

thực hiện theo chế độ quy định hiện hành. Sở Công Thương chủ trì tham mưu kinh 

phí phục vụ hoạt động của Ban Chuyển đổi theo nhiệm vụ được giao. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 46/TB-BCĐ ngày 19/8/2014 của 

Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh. Ban Chuyển đổi mô hình quản lý 

chợ cấp tỉnh thông báo để các thành viên; các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành 

phố, thị xã; Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện và các tổ chức, cá 

nhân liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐMHQL chợ cấp tỉnh; 

- Các sở, ngành liên quan; 

- UBND huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh VP, các Phó VP; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT2. 

   

 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

Nguyễn Hồng Lĩnh 
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