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 An Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình 

chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh 

An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh 

doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP, ngày 23 tháng 12 năm 

2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-

CP, ngày 14 tháng 01 năm 2003 về phát triển và quản lý chợ; 

Căn cứ Thông tư số 67/2003/TT-BTC ngày 11/7/2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh 

doanh, khai thác và quản lý chợ; 

Căn cứ Thông tư số 06/2003/TT-BTM ngày 15/8/2003 của Bộ Thương 

mại hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban quản lý chợ, 

Trên cơ sở những nội dung pháp lý trên, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình 

kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Quyết định nhằm đảm bảo công tác quản lý về chuyển đổi mô hình kinh 

doanh, khai thác và quản lý chợ được thực hiện quản lý tốt và thống nhất trên 

địa bàn. 

Tuy nhiên, qua hơn 04 năm triển khai thực tiễn Quyết định số 

11/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, một 

số quy định, nội dung không còn phù hợp như: 

- “Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 về Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư” nay được sửa đổi 

thành “Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 về Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;” 
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- “Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu 

tư theo hình thức đối tác công tư” nay được sửa đổi thành “Nghị định 

số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối 

tác công tư;” 

- Theo khoản 3 Điều 11 có quy định tại: “3. Loại hợp đồng: Hợp đồng 

Kinh doanh - Quản lý (sau đây gọi tắt là hợp đồng O&M)”, tuy nhiên trong quá 

trình triển khai phát sinh nhiều loại hợp đồng khác như BOT, BT, BOO,... 

- Tại Điều 27: Thời gian thực hiện chuyển đổi không còn phù hợp với 

hiện nay. 

Vì vậy, việc xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý 

chợ nhằm đảm bảo các quy định pháp luật hiện nay và mục tiêu đảm bảo sự linh 

hoạt, tùy theo tính chất, sự cần thiết và điều kiện thực tế của từng chợ, từng địa 

phương để có sự xem xét quyết định phù hợp nhất, cũng như đảm bảo theo sự 

hướng dẫn chung của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP, ngày 23 

tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định 

02/2003/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2003 về phát triển và quản lý chợ là hết 

sức cần thiết. 

II. Quan điểm, mục đích xây dựng dự thảo Quyết định 

1. Quan điểm 

Bảo đảm tuân thủ, phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với 

tình hình thực tiễn. 

2. Mục đích 

Đáp ứng điều kiện thực tế, đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương cũng 

như giúp các địa phương linh hoạt, chủ động trong chuyển đổi mô hình kinh 

doanh, khai thác và quản lý chợ. 

III. Quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định 

Thực hiện Công văn số 214/UBND-NC ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh 

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

phạm pháp luật năm 2020. 

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 quy 

trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

Thời gian qua, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành, địa 

phương và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai 

thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Để dự thảo Quyết định được hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tế, Sở 

Công Thương đã có Công văn số 1844/SCT-QLTM ngày 18/11/2020 về việc lấy 

ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô 

hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Sở Công Thương đã nhận được 21/22 

cơ quan, đơn vị tham gia góp ý, trong đó có 14/21 cơ quan, đơn vị thống nhất 

theo dự thảo. 

Ngày 04/12/2020, Sở Công Thương có Công văn số 1963/SCT-QLTM về 

việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và 

quản lý chợ. 

Ngày 24/12/2020, Sở Tư pháp có Báo cáo số 416/BC-STP về kết quả 

thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy 

trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh 

An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND. 

Sở Công Thương đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và 

quản lý chợ theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo quyết định 

1. Bố cục 

Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 03 điều. 

2. Nội dung  

- Bãi bỏ khoản 2, khoản 5 Điều 2; khoản 1 Điều 5; Điều 6; Điều 7; điểm b 

khoản 1 Điều 8; các Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3; điểm a khoản 1 Điều 8; Điều 9; khoản 

1, khoản 2 Điều 10; Điều 11; khoản 1 Điều 21; các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 27; Điều 28. 

Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi 

mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang./. 

(Đính kèm: Dự thảo Quyết định; bảng tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến 

thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình 

chuyển đổi  mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp;     

- Lưu: VT, P.QLTM.                                                                                                                                                              

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
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