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QUYẾT ĐỊNH 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định  
số 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định 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 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2014 của 

Bộ Công Thương hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý chợ; 
Căn cứ Thông tư số 67/2003/TT-BTC ngày 11 tháng 07 năm 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 tháng 8 năm 2003 của Bộ 
Thương mại hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban quản 
lý chợ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1891/TTr-SCT, 
ngày 19 tháng 10 năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định 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: 

1. Điểm d, Khoản 3, Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“d. Bản sao biên bản cuộc họp giữa đơn vị quản lý kinh doanh chợ với các 

thương nhân kinh doanh tại chợ và các đối tượng khác liên quan về phương án bố 
trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ ” 

2. Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“a. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành 

nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ hạng 1, chợ đầu mối. 
b. Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp 

ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ hạng 2, hạng 3.” 
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3. Sửa đổi thẩm quyền ký mẫu phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành 
nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ, tại phụ lục 2 và mẫu phê duyệt 
nội quy chợ tại phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 
13 tháng 02 năm 2017 như sau: “TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                            CHỦ TỊCH” 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 
chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Wesite Chính Phủ; 
- Bộ Công Thương; 
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp; 
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp; 
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh AG; 
- Trung tâm CB - TH; 
- Lưu KTN, VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

(Đã ký)  
 
 

Lê Văn Nưng 
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