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THÔNG BÁO 
Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác  

chuyển giao mô hình quản lý chợ và chính sách hỗ trợ  

đầu tư xây dựng chợ nông thôn tại huyện Bình Gia 

 

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-SCT ngày 24/8/2021 của Sở Công 

Thương về kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuyển giao mô hình quản lý 

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

Sơn. Ngày 31/8/2021, Đoàn kiểm tra do đồng chí Liễu Anh Minh – Phó Giám 

đốc Sở làm trưởng đoàn cùng đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên 

và Môi trường, Xây dựng, Tài chính đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện 

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

dựng chợ nông thôn trên địa bàn. 

Về phía huyện Bình Gia có đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch 

UBND huyện; các thành viên Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Bình 

Gia và HTX dịch vụ thương mại Tuân Nhâm là đơn vị được giao quản lý, khai 

thác và đầu tư chợ thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia. 

Tại trụ sở UBND huyện Bình Gia, Đoàn công tác đã nghe UBND huyện, 

UBND các xã, HTX dịch vụ thương mại Tuân Nhâm báo cáo kết quả thực 

hiện, tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn tại 

huyện Bình Gia, báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng chợ của nhà đầu tư. Đoàn 

công tác đã cùng trao đổi và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn,... Kết quả 

cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Kết quả đạt được 

Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của huyện Bình Gia 

trong thực hiện 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 huyện 

Bình Gia.  

Hiện nay trên địa bàn huyện Bình Gia có 05 chợ (trong đó có 01 chợ thị 

trấn và 4 chợ xã nông thôn). Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây 

dựng chợ nông thôn, Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Bình Gia đã 

thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, giao cho doanh nghiệp quản lý, 

kinh doanh và khai thác 01/05 chợ. Sau khi Phương án chuyển đổi mô hình 

quản lý các chợ trên địa bàn huyện được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 56/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương 

án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn huyện Bình Gia. Ban 

chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã ban hành Thông báo số 06/TB-BCĐC ngày 
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05/01/2019 về việc thông báo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ 

trên địa bàn huyện Bình Gia.  

Thực hiện Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND 

tỉnh, Ban chuyển đổi chợ huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Bình Gia tiến hành 

công bố Quyết định giao chợ của UBND tỉnh và thực hiện công tác bàn giao 

chợ cho HTX Dịch vụ thương mại Tuân Nhâm quản lý, khai thác và đầu tư xây 

dựng tại Văn bản số 202/BCĐC-UBND huyện ngày 25/5/2020. Trong thời 

gian vừa qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc triển khai thực 

hiện việc chuyển giao chợ cho Hợp tác xã Dịch vụ thương mại Tuân Nhâm 

quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng.1 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Chợ thị trấn Bình Gia đã được đầu tư xây dựng từ năm 1980, chợ đến 

nay đã xuống cấp, do đó cần thiết phải thực hiện đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, 

tiến độ triển khai thực hiện việc chuyển giao chợ trung tâm thị trấn Bình Gia 

cho Hợp tác xã Dịch vụ thương mại Tuân Nhâm còn chậm, theo Quyết định số 

392/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh, thời gian thực hiện tiếp nhận, 

chuyển giao chợ thị trấn Bình Gia từ ngày 15/3/2020. Tuy nhiên đến nay, 

UBND huyện Bình Gia chưa hoàn thành xong các thủ tục về tổ chức định giá 

tài sản, đo đạc lại đất đai… để bàn giao lại Chợ thị trấn Bình Gia cho Hợp tác 

xã Dịch vụ thương mại Tuân Nhâm quản lý, khai thác và đầu tư.  

- Hợp tác xã Dịch vụ thương mại Tuân Nhâm chưa thật sự chủ động 

trong quá trình tiếp nhận Chợ thị trấn Bình Gia; trong quá trình gặp khó khăn 

vướng mắc chưa chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan 

ban ngành để được hướng dẫn giải quyết. 

- Theo phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn 

huyện Bình Gia ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 

08/01/2019 của UBND tỉnh, tổng diện tích đất Chợ thị trấn Bình Gia là 

2.406,6m2. Tuy nhiên đến nay diện tích thực tế đã thay đổi, về nội dung này 

các cơ quan chuyên môn của huyện chưa chủ động phối hợp với đơn vị có 

chức năng đo đạc thực hiện việc đo đạc, lập bản trích đo địa chính, xác định 

chính xác diện tích của khu đất để kịp thời tham mưu cho UBND huyện. Bên 

cạnh đó, do công tác tham mưu trình UBND tỉnh ban hành bảng giá đất trên 

địa bàn bị thiếu sót vị trí khu đất dẫn đến việc chưa hoàn thành định giá tài sản, 

đo đạc lại đất đai nêu trên. HTX chưa triển khai thực hiện được thủ tục thuê đất 

theo quy định. 

- Đối với các chợ còn lại trên địa bàn huyện, chưa thu hút được doanh 

nghiệp đến tiếp nhận chuyển giao, quản lý, khai thác và đầu tư thuộc đối tượng 

hỗ trợ của chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo quy định tại 

Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND ngày  11/12/2017  của HĐND tỉnh. 

                                           
1 Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 08/6/2020 của UBND huyện Bình Gia; Công văn số 317/BCĐC ngày 20/8/2020 của Ban 

chuyển đổi mô hình quản lý chợ Bình Gia; Công văn số 1248/BCĐC ngày 25/8/2020 của Ban chuyển đổi mô hình quản lý 

chợ Bình Gia; Công văn số 1249/BCĐC ngày 25/8/220 của Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ Bình Gia. 
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II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để triển khai thực hiện tốt 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, Sở Công Thương đề nghị UBND huyện Bình Gia, nhà đầu tư 

thực hiện các nội dung sau:  

1. UBND huyện Bình Gia 

- Tiếp tục quan tâm 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 huyện; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy 

mạnh triển khai thực hiện; 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể các 

doanh nghiệp, HTX, nhân dân trên địa bàn huyện, các tổ chức, cá nhân về chủ 

trương của Đảng, nhà nước về chuyển đổi mô hình quản lý chợ cho doanh 

nghiệp, HTX quản lý, khai thác kinh doanh và đầu tư xây dựng. Tiếp tục 

truyên truyền vận động, thu hút các nhà đầu tư quan tâm thực hiện công tác 

đăng ký nhận chuyển giao các chợ nông thôn còn lại trên địa bàn huyện; 

- Tiếp tục quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ 

động, linh hoạt trong tham mưu để hoàn thành việc chuyển giao đối với Chợ 

thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia. Các vấn đề vướng mắc về tài chính, tài sản, 

đất đai, người lao động... đề nghị chủ động làm việc hoặc có văn bản xin ý kiến 

cụ thể đối với các Sở, ngành có liên quan của tỉnh để định hướng và thống nhất 

giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo công tác chuyển giao chợ 

cho doanh nghiệp quản lý, khai thác kinh doanh và đầu tư xây dựng được thực 

hiện theo tiến độ đã cam kết; 

- Ngoài các cơ chế chính sách chung của tỉnh, chủ động nghiên cứu, áp 

dụng các cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi bổ sung của địa phương theo phân 

cấp, thẩm quyền quản lý nhằm thúc đẩy thu hút doanh nghiệp, HTX tham gia 

đầu tư xây dựng chợ nông thôn; 

- Đối với việc đề xuất sửa đổi Quyết định phê duyệt phương án chuyển 

đổi mô hình quản lý chợ về nội dung diện tích đất chợ: Tại Quyết định số 

56/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án 

chuyển đổi mô hình quản lý đối với 05 chợ trên địa bàn huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn. Hiện nay, số liệu diện tích của một số chợ xã đã có sự thay đổi, 

chưa đảm bảo chính xác theo hiện trạng sử dụng. Đến nay trên địa bàn huyện 

mới chỉ thực hiện việc chuyển giao Chợ thị trấn Bình Gia cho HTX khai thác, 

quản lý và đầu tư. Do vậy, để tạo thuận lợi cho những doanh nghiệp, HTX 

khác sau này có nhu cầu muốn nhận chuyển giao chợ còn lại không gặp vướng 

mắc trong quá trình thực hiện thủ tục thuê đất (do diện tích đất thực tế không 

trùng khớp với diện tích đất đã được UBND tỉnh phê duyệt trong phương án), 

đề nghị UBND huyện Bình Gia: 

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với đơn vị có 

chức năng đo đạc thực hiện việc đo đạc, lập bản trích đo địa chính, xác định 
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chính xác diện tích của từng khu đất; căn cứ kết quả đo đạc hiện trạng các khu 

đất, có đối soát với diện tích đất của 05 chợ theo nội dung Phương án chuyển 

đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, đối với các chợ có 

thay đổi diện tích đất, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện xây dựng Tờ 

trình đề nghị điều chỉnh nội dung diện tích đất trong Phương án chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ đã được UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành trước ngày 

15/10/2021.  

+ Trường hợp sau khi đo đạc lại diện tích đất Chợ thị trấn Bình Gia, nếu 

diện tích đất thực tế còn lại không đủ điều kiện để xây dựng chợ hạng 2 (đảm 

bảo có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh), đề nghị UBND 

huyện báo cáo cụ thể về Sở Công Thương. Đối với chợ thị trấn huyện cần thiết 

phải đảm bảo tối thiểu chợ hạng 2 và đáp ứng được nhu cầu họp chợ của bà 

con vào những ngày chợ phiên, đảm bảo sau khi được đầu tư xây dựng không 

gây ách tắc giao thông (hiện nay có trục đường giao thông đi qua cạnh Chợ). 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, cần duy trì tốt công tác báo cáo về 

Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan của tỉnh để được kịp thời 

hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

2. UBND thị trấn Bình Gia 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, sinh hoạt tại các khu dân cư, toàn thể các 

doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân về chủ trương của 

Đảng, nhà nước về chuyển đổi mô hình quản lý chợ, chuyển giao hệ thống chợ 

cho doanh nghiệp, HTX quản lý, khai thác kinh doanh và đầu tư xây dựng chợ; 

- Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp 

cận các thông tin về các chợ đã được chuyển giao trên địa bàn; tiếp tục đồng 

hành cùng HTX, tạo điều kiện hỗ trợ HTX trong quá trình triển khai thực hiện 

các thủ tục, đặc biệt trong việc bố trí, sắp xếp ngành hàng tại chợ phù hợp với 

thói quen, tập quán sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.  

3. Hợp tác xã Dịch vụ thương mại Tuân Nhâm  

- Đề nghị Hợp tác xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, duy 

trì tốt công tác phối hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuyển 

giao chợ, các vấn đề vướng mắc về lập dự án, đầu tư xây dựng theo quy định 

hiện hành về xây dựng cơ bản... đề nghị Hợp tác xã chủ động làm việc với 

chính quyền địa phương hoặc các Sở, ngành có liên quan của tỉnh để định 

hướng và thống nhất giải quyết, đảm bảo công tác chuyển giao chợ cho doanh 

nghiệp quản lý, khai thác kinh doanh và đầu tư xây dựng được thực hiện theo 

đúng tiến độ đã cam kết; 

- Xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý chợ; cần thực hiện khảo sát lại 

Chợ thị trấn Bình Gia hiện nay để xây dựng phương án quản lý phù hợp với 

tình hình thực tế và phong tục tập quán của các hộ kinh doanh trên địa bàn 

(hiện có bao nhiêu hộ kinh doanh, kinh doanh ngành hàng gì, các vị trí kinh 

doanh hiện như thế nào, sổ sách kinh doanh, hợp đồng ký kết...); 
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- Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về UBND huyện, Sở 

Công Thương và các sở ngành có liên quan để được hướng dẫn giải quyết kịp 

thời. 

Trên đây là Thông báo của Sở Công Thương về kết quả kiểm tra tình 

hình thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ tại huyện Bình Gia; 

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị nghiên cứu, phối hợp và triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- UBND tỉnh(b/c); 

- UBND huyện Bình Gia; 

- Phòng KT&HT huyện Bình Gia; 

- UBND các thị trấn Bình Gia; 

- HTX DV TM Tuân Nhâm; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TH; 

- Lưu: VT, QLTM. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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