
 

UBND TỈNH AN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

  

Số:            /SCT-QLTM 

V/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về tổ 

chức quản lý, kinh doanh, khai 

thác chợ và việc sử dụng, thuê 

điểm kinh doanh tại chợ. 

 

 An Giang, ngày         tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Xây 

dựng; Tư pháp; Y tế; Thông tin và Truyền thông; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Cục thuế tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND 

tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai 

thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An 

Giang; Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh An 

Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND. 

Theo Công văn số 887/VPUBND-KTN ngày 03/3/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản 

lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên 

địa bàn tỉnh An Giang; CV số 243/UBND-NC ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh có giao cho Sở Công Thương tham 

mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê 

điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 06/2017/QĐ-UBND. Thời gian trình UBND tỉnh trong tháng 6/2021. 

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua Sở Công 

Thương phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và địa phương xây dựng dự 

thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, 

kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa 

bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND cho 

phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. Dự thảo Quyết định thay thế này có những điểm đổi mới như sau: 



 

1. Bổ sung thêm đối tượng áp dụng là chợ đêm. 

2. Bổ sung thêm Điều quy định tổ chức quản lý hoạt động chợ đêm. 

3. Điều chỉnh thời gian mà tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng và trả tiền 

thuê điểm kinh doanh tại chợ nhưng trong thời gian quá 06 tháng (trước đây là 

12 tháng) liên tục kể từ ngày nhận điểm kinh doanh tại chợ mà không tổ chức 

kinh doanh thì đơn vị quản lý kinh doanh chợ được quyền thanh lý hợp đồng 

phần thời gian còn lại mà không phải bồi thường cho tổ chức, cá nhân nhằm 

tránh trường hợp đầu cơ, chờ tăng giá để sang nhượng thuê điểm kinh doanh. 

Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan góp ý bằng văn bản để Sở Công 

Thương tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Quyết định thay thế. Trong quá trình thực 

hiện góp ý, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành chỉ đạo phòng chuyên 

môn và các đơn vị có liên quan lấy ý kiến thêm các Ban quản lý và doanh 

nghiệp đang kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn. 

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, 

đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và 

việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

theo đúng quy định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. 

Thông tin góp ý vui lòng gửi về Sở Công Thương (Phòng Quản lý 

Thương mại) trước ngày 20/5/2021  theo địa chỉ: Số 10 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ 

Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; Email: sctphongqltm@gmail.com và 

phammynga91@gmail.com; Điện thoại: 02963 956 701 hoặc 0949 990 789 (gặp 

Mỹ Nga)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KT/KTHT huyện, thị, thành; 

- Ban GĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- CTTĐT Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, P.QLTM.  

(Đính kèm dự thảo Quyết định, Tờ trình)                                                                                                                                                             

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
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