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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 Văn Quan 

 
 

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 Văn Quan có đồng chí Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch 

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

Quan; lãnh đạo UBND các xã có chợ được chuyển giao (các xã: Tân Đoàn, 

Yên Phúc, Liên Hội) và Công ty TNHH Việt Đức là đơn vị được giao quản lý, 

khai thác và đầu tư chợ trên địa bàn huyện Văn Quan. 

Tại trụ sở UBND huyện Văn Quan, Đoàn công tác đã nghe UBND 

huyện, UBND các xã, Công ty TNHH Việt Đức báo cáo kết quả thực hiện, tình 

hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn tại huyện Văn 

Quan, 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 cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết 

quả đã đạt được của huyện Văn Quan 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 Văn Quan.  

Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Quan có 08 chợ (trong đó có 01 chợ thị 

trấn và 7 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 Văn Quan đã 

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

kinh doanh và khai thác 03/08 chợ. Theo đó, Công ty TNHH Việt Đức đã đăng 

ký danh mục đầu tư các chợ, trong đó đầu tư xây mới chợ Liên hội Phai 

Khang, xã Liên Hội; cải tạo, nâng cấp chợ Bãi, xã Yên Phúc và chợ Ba Xã, xã 

Tân Đoàn. Sau khi có Quyết định chuyển giao cho Công ty TNHH Việt Đức, 
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UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 06/8/2018; Kế 

hoạch số 189/KH-UBND ngày 18/12/2018; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 

02/01/2019 về triển khai thực hiện việc chuyển giao 03 chợ cho Công ty 

TNHH Việt Đức kinh doanh, khai thác và quản lý. Qua kiểm tra cụ thể, kết quả 

triển khai thực hiện như sau:  

 - Đối với Chợ Liên hội Phai khang, xã Liên Hội giao cho Công ty 

TNHH Việt Đức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng (Quyết định số 

1374/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh): Sau khi nhận chuyển giao, 

dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 81/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh. Chợ được đầu tư xây dựng mới 100% với 

tổng mức đầu tư phần xây dựng là 2.818.222.000 đồng (nhà đầu tư tự phê 

duyệt trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Xây dựng); chi phí giải phóng mặt 

bằng là 507.780.703 đồng, do ngân sách huyện thực hiện (Quyết định số 

3645A/QĐ-UBND ngày 25/9/2018; Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

27/11/2018 của UBND huyện) đến thời điểm hiện tại, Công ty đã triển khai 

xây dựng và hoàn thành 100% khối lượng, đang hoàn thiện các thành phần hồ 

sơ để tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình, đồng thời hoàn thiện các thủ 

tục xin hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, đến nay 

đang gặp vướng mắc trong quá trình nghiệm thu xây dựng và thủ tục xin thuê 

đất (Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1173/STNMT-QLĐĐ ngày 

25/6/2021 về việc trả hồ sơ xin thuê đất của Công ty TNHH Việt Đức). 

- Đối với Chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn giao cho Công ty TNHH Việt Đức 

quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng (Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 

03/12/2018 của UBND tỉnh): Kể từ khi nhận chuyển giao chợ, Công ty đã đề 

xuất dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có kết quả 

thẩm định đề xuất dự án tại Thông báo số 152/TB-SKHĐT ngày 24/6/2019 về 

kết quả thẩm định đề xuất dự án chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan và 

đề nghị chủ đầu tư rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Giá trị 

tài sản, cơ sở vật chất của chợ tại thời điểm chuyển giao được xác định là 

521.336.000 đồng (Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND 

huyện), số tiền này đã được Công ty nộp vào ngân sách nhà nước. Kể từ khi 

nhận chuyển giao, Công ty đã đầu tư cải tạo, nâng cấp một số hạng mục chợ 

như: sân bê tông, cổng ra vào, sơn, sửa lại nhà chợ, nhà vệ sinh chung, xây 

dựng mới một dãy ki-ốt, nhà cấp IV (tuy nhiên nhà chưa được hoàn thiện mới 

xây xong móng và tường nhà)... Do dự án có quy mô nhỏ, chủ yếu là cải tạo, 

nâng cấp nên nhà đầu tư không lập dự án đầu tư và không đề nghị hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước mà nguồn kinh phí đầu tư do Công ty tự thực hiện 100%. 

- Đối với Chợ Bãi, xã Yên Phúc giao cho Công ty TNHH Việt Đức quản 

lý, khai thác và đầu tư xây dựng (Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 

26/12/2018 của UBND tỉnh). Giá trị tài sản, cơ sở vật chất của chợ tại thời 

điểm chuyển giao được xác định là 221.983.000 đồng (Quyết định số 

1976/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND huyện), số tiền này đã được công 

ty nộp vào ngân sách nhà nước. Sau khi nhận chuyển giao chợ, Công ty đã đầu 
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tư cải tạo, nâng cấp sân bê tông, cổng ra vào, sơn, sửa lại nhà chợ... Do dự án 

có quy mô nhỏ, chủ yếu là cải tạo, nâng cấp nên nhà đầu tư không lập dự án 

đầu tư và không đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước mà nguồn kinh phí đầu 

tư do Công ty tự thực hiện 100%. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, đầu tư 

mới các chợ còn chậm, cụ thể: Ngày 10/6/2020, Đoàn công tác của Sở Công 

Thương đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây 

dựng chợ nông thôn tại huyện Văn Quan, Sở Công Thương đã có Thông báo số 

63/TB-SCT ngày 16/6/2020. Tuy nhiên, qua hơn 1 năm tiếp tục triển khai thực 

hiện, tiến độ triển khai thực hiện 03 dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo các chợ đã 

giao cho Công ty TNHH Việt Đức quản lý, khai thác, đầu tư xây dựng vẫn còn 

rất chậm: 

+ Đối với chợ Liên hội Phai Khang, xã Liên Hội đến nay đã thực hiện 

đầu tư xong, chợ đã đi vào hoạt động nhưng vẫn gặp nhiều vướng mắc, khó 

khăn trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý (về nghiệm thu xây dựng, về thủ 

tục thuê đất...) và những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý chợ về 

vệ sinh môi trường, chưa có hình thức tuyên truyền, đối thoại với bà con hợp lý 

đặc biệt đối với việc thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. UBND 

tỉnh đã giao cho Công ty TNHH Việt Đức quản lý, khai thác và đầu tư xây 

dựng từ cuối năm 2018, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa có chợ nào được 

thụ hưởng chính sách do đã đầu tư xây dựng với lý do chưa hoàn thành 100% 

khối lượng. Bên cạnh đó, Công ty do chưa có kinh nghiệm trong đầu tư, quản 

lý khai thác chợ nên sau khi tiếp nhận chợ gặp nhiều lúng túng trong việc quản 

lý, khai thác, trong công tác tuyên truyền và lập dự án đầu tư xây dựng chợ, 

chậm đưa chợ vào khai thác có hiệu quả; vướng mắc trong quản lý thu giá dịch 

vụ; công tác phối hợp với chính quyền địa phương chưa thực sự chặt chẽ. 

+ Đối với chợ Bãi, xã Yên Phúc và chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn: So với thời 

điểm Sở Công Thương thực hiện kiểm tra vào tháng 6/2020, đến nay chưa triển 

khai thực hiện được thêm thủ tục mới. Công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp một số 

hạng mục công trình tại chợ Bãi, xã Yên Phúc; chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn chưa 

được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh nên còn có nhiều ý kiến phản ánh của chính 

quyền xã và các hộ tiểu thương. 

- Công tác vệ sinh môi trường trong các chợ đã chuyển giao cho Công ty 

TNHH Việt Đức chưa được đảm bảo, đặc biệt là công tác thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sau các ngày họp chợ chưa được thực hiện thường 

xuyên, liên tục do Công ty gặp khó khăn về kinh phí trong quá trình ký kết hợp 

đồng lựa chọn đơn vị thực hiện thu gom để vận chuyển. 

- Sau thời gian nhận chuyển giao vận hành khai thác Công ty TNHH 

Việt Đức đề nghị tiếp tục được quản lý, khai thác và vận hành đối với chợ Liên 

Hội Phai Khang, xã Liên Hội; riêng đối với 02 chợ: chợ Bãi, xã Yên Phúc và 

chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn Công ty TNHH Việt Đức đề nghị xin được trả lại cho 
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huyện và UBND huyện Văn Quan đồng ý đề nghị chuyển giao lại cho Nhà 

nước quản lý với lý do: qua xem xét nhận thấy thời gian qua công tác đầu tư và 

khai thác, quản lý 02 chợ nêu trên của Công ty TNHH Việt Đức chưa có hiệu 

quả.   

- Cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật của các chợ trên địa bàn huyện từ lâu 

đã xuống cấp, hư hỏng nặng, dân cư thưa thớt, thời gian họp chợ 5 ngày một 

phiên, giá trị các mặt hàng lưu thông, mua bán, trao đổi tại các chợ không cao 

chủ yếu là hàng tiêu dùng sinh hoạt và hàng nông sản, lương thực, thực phẩm... 

nên hiệu quả đầu tư đối với mạng lưới chợ thấp, khả năng thu hồi vốn chậm. 

- Đến thời điểm hiện tại chưa có chợ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ 

đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 

11/12/2017 của HĐND tỉnh do đã đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn thành 

100% khối lượng nên chưa lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền thanh 

toán tiền hỗ trợ theo chính sách của Nghị quyết. 

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 Văn Quan, nhà đầu 

tư thực hiện các nội dung sau:  

1. Đối với UBND huyện Văn Quan 

- 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; 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến 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 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 và đưa vào 

khai thác, sử dụng đối chợ Liên hội Phai Khang, xã Liên Hội, huyện Văn 

Quan. 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, 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; 

- Tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư lập dự án, đầu tư xây dựng theo quy 

định hiện hành về xây dựng cơ bản, đảm bảo đủ điều kiện về hồ sơ, thủ tục 

trong quản lý xây dựng và thực hiện công tác hỗ trợ đầu tư xây dựng sau khi 

công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng, khai thác kinh doanh. Đối với các 
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chợ đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng cần sớm hoàn 

chỉnh hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định để thực hiện 

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

số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh; 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; 

- 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 

372/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án 

chuyển đổi mô hình quản lý đối với 08 chợ trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh 

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

chưa đảm bảo chính xác theo hiện trạng sử dung. Do đó, đề nghị UBND huyện 

Văn Quan 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 

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 08 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 trong tháng 

9/2021.  

- Đối với đề xuất chuyển giao lại chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn và chợ Bãi, xã 

Yên Phúc cho UBND huyện quản lý: Tại Khoản 5 Điều 12 Quyết định số 

28/2014/QĐ-UBND có quy định trách nhiệm của UBND huyện như sau: “Chỉ 

đạo công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, quản lý, điều hành, đầu tư xây 

dựng chợ, việc thực hiện Phương án đã được phê duyệt của doanh nghiệp, hợp 

tác xã được chuyển giao quản lý chợ, kịp thời phát hiện các vi phạm, sai sót để 

có các giải pháp xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời”. Do đó, đề nghị UBND 

huyện Văn Quan rà soát lại toàn bộ quá trình Công ty TNHH Việt Đức tiếp 

nhận chuyển giao chợ từ ngày 01/01/2019 đến nay; đề xuất việc chuyển giao 

lại cho nhà nước quản lý bằng văn bản gửi về Sở Công Thương – Cơ quan 

thường trực Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh. 

2. Đối với UBND các xã: Tân Đoàn, Yên Phúc, Liên Hội 

- 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; 
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- 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 doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp 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. Đối với Công ty TNHH Việt Đức 

- Đề nghị Công ty tập trung hoàn thành các thủ tục, đưa chợ Liên Hội 

Phai Khang, xã Liên Hội vào sử dụng, khai thác kinh doanh và hoàn chỉnh hồ 

sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định để thực hiện chính sách hỗ 

trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn chậm nhất trong tháng 12 năm 2021. Cụ 

thể: 

+ Đối với phương án bố trí sắp xếp khu vực và sử dụng địa điểm kinh 

doanh các ngành, nhóm hàng tại Chợ Liên hội Phai Khang, xã Liên Hội, huyện 

Văn Quan: Theo quy định của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 

của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, tại Khoản 3, Điều 11 quy định: 

“UBND tỉnh quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp 

quản lý địa điểm kinh doanh tại chợ phù hợp với tính chất từng loại chợ và 

tình hình cụ thể tại địa phương”; tại Điểm 3, Khoản 1, Điều 15 quy định trách 

nhiệm của UBND tỉnh: “Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê địa điểm kinh 

doanh tại chợ theo quy định tại Điều 11 Nghị định này”. Căn cứ theo các quy 

định nêu trên, thẩm quyền phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp địa điểm kinh 

doanh các ngành, nhóm hàng tại Chợ Liên hội Phai Khang, xã Liên Hội, huyện 

Văn Quan hiện nay thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lạng Sơn. Do đó, đề 

nghị Công ty xây dựng phương án dự kiến bố trí, sắp xếp địa điểm kinh doanh 

các ngành, nhóm hàng tại chợ, lấy ý kiến của các hộ kinh doanh trong quá trình 

xây dựng phương án; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và báo 

cáo UBND huyện về phương án bố trí sắp xếp ngành hàng của doanh nghiệp. 

Việc bố trí, sắp xếp ngành hàng phải thực hiện một cách linh hoạt để phù hợp 

với tình hình thực tế và phong tục tập quán của địa phương. Tiếp tục thực hiện 

tuyên truyền, nhắc nhở bà con sắp xếp hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp, văn minh. 

Sau khi doanh nghiệp thực hiện xong thủ tục thuê đất và nghiệm thu xây 

dựng, đề nghị Doanh nghiệp trình Sở Công Thương phương án bố trí sắp xếp 

khu vực và sử dụng địa điểm kinh doanh các ngành, nhóm hàng để trình 

UBND tỉnh phê duyệt.  

+ Đề nghị Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, duy 

trì tốt công tác phối hợp. Trong quá trình thực hiện, đặc biệt trong công tác thu 

giá dịch vụ tại chợ cần xin ý kiến chính quyền địa phương và thống nhất cách 

giải quyết các vấn đề phát sinh theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo 

thống nhất quản lý trên địa bàn, tuân thủ theo đúng quy định của chính quyền 

địa phương, phù hợp với mặt bằng phát triển kinh tế xã hội và đời sống của bà 

con. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đối thoại với bà con, có cơ chế hỗ trợ 

giá dịch vụ tại chợ trong thời gian bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19. 
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+ Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt công tác chợ văn minh thương mại, 

từ đó để UBND huyện có căn cứ để đánh giá, xếp hạng chợ văn minh thương 

mại.  

 - Đối với đề xuất chuyển giao lại chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn và chợ Bãi, 

xã Yên Phúc cho UBND huyện quản lý: Trường hợp Công ty không có nhu 

cầu tiếp tục thực hiện nhận chuyển giao, quản lý đối với 02 chợ trên; đề nghị 

Công ty xây dựng báo cáo gửi Ban chuyển đổi mô hình chợ huyện Văn Quan 

xem xét, giải quyết theo đúng quy định.  

- Trong quá trình triển khai thực hiện, 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 

Công ty 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. 

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

hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn tại huyện Văn 

Quan; 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 Văn Quan; 

- Phòng KT&HT huyện Văn Quan; 

- UBND các xã: Liên Hội, Yên Phúc, Tân Đoàn-H.VQ; 

- Công ty TNHH Việt Đức; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TH; 

- Lưu: VT, QLTM. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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