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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuyển đổi mô hình 

 quản lý chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng 

 chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

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

tỉnh ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; 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 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; 

Thực hiện Công văn số 2540/VP-KT ngày 25/6/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 66/2017/NQ-

HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh, Sở Công Thương xây dựng Kế 

hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ và 

chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả, 

khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện công tác 

chuyển đổi mô hình quản lý chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải 

quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, 

bất cập trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông 

thôn, góp phần hoàn thiện chính sách nêu trên. 

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và người có 

thẩm quyền trong việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản 

lý chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn từ đó có giải pháp đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn cấp huyện trong 

thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và chính sách 

hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng 

hiệu quả. 
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- Qua kiểm tra phải kết luận được những vấn đề cần quan tâm trong công 

tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng 

chợ nông thôn trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp 

mang tính khả thi, phù hợp với thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ 

nông thôn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, 

khai thác chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn: theo 

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; 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 

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. 

2. Báo cáo của UBND huyện cần tập trung đánh giá những nội dung 

sau: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện 

công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng 

chợ nông thôn của các cơ quan, đơn vị. 

- Kết quả thực hiện việc chuyển giao quản lý, khai thác các chợ trên địa 

bàn các huyện theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của 

UBND tỉnh và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông 

thôn theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh. 

Công tác đầu tư xây dựng chợ thực hiện theo cam kết của các doanh nghiệp, 

hợp tác xã.  

- Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc. 

- Các đề xuất, kiến nghị. 

3. Báo cáo của các doanh nghiệp, HTX đã được giao quản lý chợ 

- Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại Tuân Nhâm: Chuẩn bị báo cáo kết 

quả, tiến độ triển khai thực hiện sau khi nhận chuyển giao quản lý, kinh doanh, 

khai thác chợ thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia. Các tồn tại, khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất, kiến nghị trong triển khai thực hiện.  

- Công ty TNHH Việt Đức: Chuẩn bị báo cáo kết quả, tiến độ triển khai 

thực hiện sau khi nhận chuyển giao quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ: chợ 

Bãi, xã Yên Phúc; chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn; chợ Liên hội Phai Khang, xã Vân 

Mộng, huyện Văn Quan. Các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến 

nghị trong triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung báo cáo đối với công tác 
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nghiệm thu và hỗ trợ đầu tư đối với chợ Liên hội Phai Khang, xã Vân Mộng, 

huyện Văn Quan. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN VÀ HÌNH THỨC 

KIỂM TRA 

1. Thời gian, địa điểm kiểm tra  

Dự kiến từ nay đến hết tháng 8/2021 (Sở Công Thương sẽ thông báo 

thời gian và địa điểm cụ sau). 

2. Thành phần tham gia 

2.1. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

- Sở Công Thương: Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản 

lý thương mại;  

- Đại diện các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 

Xây dựng, Tài chính. 

1.2. Thành phần đơn vị được kiểm tra: 

- Lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn liên quan do đơn 

vị bố trí; 

- Đại diện UBND xã có chợ đã được giao quản lý (UBND huyện mời); 

- Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp, HTX đã được giao quản lý chợ trên 

địa bàn huyện (UBND huyện mời). 

3. Hình thức kiểm tra 

- Kiểm tra trực tiếp tại các huyện: Bình Gia, Văn Quan; 

- Kiểm tra qua báo cáo đối với các huyện: Bắc Sơn, Tràng Định, Hữu 

Lũng, Văn Lãng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với đơn vị được kiểm tra 

1.1. Đối với UBND huyện: 

- Đối với UBND các huyện: Bình Gia, Văn Quan: 

+ Phân công lãnh đạo tham gia kiểm tra, bố trí phòng họp và các điều 

kiện cần thiết để tổ chức buổi làm việc. 

+ Xây dựng báo cáo theo nội dung yêu cầu trước khi thực hiện kiểm tra 

và gửi về Sở Công Thương trước ngày 27/8/2021. 

- Đối với UBND các huyện: Bắc Sơn, Tràng Định, Hữu Lũng, Văn Lãng 

báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương chậm nhất ngày 01/9/2021. 

1.2. Đối với các doanh nghiệp, HTX đã được giao quản lý chợ: Xây 

dựng báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện sau khi nhận chuyển giao 
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quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề 

xuất, kiến nghị trong triển khai thực hiện. 

2. Đối với Đoàn kiểm tra 

- Thực hiện kiểm tra đầy đủ nội dung yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả, phản ánh trung thực kết quả thực hiện của đơn vị được kiểm tra. Theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND huyện 

và các doanh nghiệp, HTX nhận chuyển giao chợ giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác 

chuyển đổi mô hình quản lý chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ 

nông thôn trên địa bàn.  

- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra các cơ quan, 

đơn vị bằng văn bản, đồng thời thông báo kết quả kiểm tra cho các cơ quan, 

đơn vị được kiểm tra. 

- Giao Phòng Quản lý thương mại là đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc 

việc tổ chức thực hiện theo Kế hoạch. 

- Giao Văn phòng Sở chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ hoạt động 

kiểm tra theo kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch của Sở Công Thương về kiểm tra tình hình thực 

hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Tài chính; 

- UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, 

Tràng Định, Hữu Lũng, Văn Lãng; 

- HTX Dịch vụ Thương mại Tuân Nhâm; 

- Công ty TNHH Việt Đức; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TH; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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