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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 4 

 

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Tri Tôn về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Nghị 

quyết số 42/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện về chương trình giám sát năm 2022.  

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện ban hành Kế hoạch số 

07/KH-HĐND ngày 25/3/2022 về giám sát trước kỳ họp thứ 4, tổ chức 02 cuộc 

khảo sát tại Ủy ban nhân dân (UBND) thị trấn Tri Tôn, Cô Tô và giám sát trực 

tiếp tại phòng Kinh tế - Hạ tầng về hoạt động thương mại trên địa bàn huyện từ 

ngày 21/4 ngày 22/4/2022.  

I. NHẬN XÉT CHUNG: 

Đoàn giám sát ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của các đơn vị chịu sự 

khảo sát, giám sát: văn bản báo cáo cơ bản có bám sát nội dung đề cương và gửi 

trước khi Đoàn đến làm việc; Tại buổi làm việc trực tiếp, các đơn vị chịu sự khảo 

sát, giám sát bố trí thành phần tham dự, thời gian làm việc đúng theo yêu cầu của 

Đoàn. Thành viên trong Đoàn và các đơn vị chịu sự khảo sát, giám sát trao đổi 

thẳng thắn, cởi mở, nghiêm túc làm rõ nhiều vấn đề đúng trọng tâm theo mục đích 

yêu cầu kế hoạch. Kết thúc buổi làm việc, Đoàn yêu cầu các đơn vị chịu sự khảo 

sát điều chỉnh bổ sung nội dung theo yêu cầu đề cương; báo cáo gửi lại Đoàn 

chậm nhất ngày 04/5/2022. 

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ: 

Các hoạt động thương mại trên địa bàn huyện từ đầu năm 2021 đến tháng 

3 năm 2022 mặc dù chịu tác động rất lớn của đại dịch COVID-19 nhưng UBND 

huyện đã chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 

thiết thực, phù hợp với từng giai đoạn của phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

như: Tập trung hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ duy trì chuỗi 

cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua bán của nhân dân; nâng cao 

hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, xây dựng thương 

hiệu. Trong đó, tăng cường các hoạt động thương mại điện tử; kiểm soát, ổn định 

thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh 

doanh vi phạm pháp luật (theo kế hoạch 126/KH-UBND ngày 30/11/2021 của 

UBND huyện). 

Các hoạt động thương mại của huyện, phần lớn tập trung tại các chợ truyền 

thống (hiện có 12 chợ đang hoạt động tại 11/15 xã, thị trấn; 04 xã chưa có chợ; 

09 nhóm chợ kinh doanh tự phát tại 7 xã, thị trấn do địa phương quản lý); hệ thống 

Bách hóa xanh (có 04 cửa hàng Bách hóa xanh) cùng với các cửa hàng tiện ích, 

bách hóa tổng hợp, cửa hàng dinh dưỡng, các đại lý phân phối tập trung trên địa 
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bàn thị trấn Tri Tôn đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa 

bàn huyện.  

Theo Kế hoạch, Đoàn đã tiến hành khảo sát 02 đơn vị gồm: UBND thị trấn 

Tri Tôn; UBND thị trấn Cô Tô và giám sát đơn vị phòng Kinh tế - Hạ tầng.  

Qua khảo sát, giám sát Đoàn đã ghi nhận những nỗ lực, những kết quả tích 

cực của địa phương, của phòng Kinh tế - Hạ tầng trong quản lý các hoạt động 

thương mại trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: đảm bảo 

cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân, kiểm soát hàng hóa không tăng 

giá; khan hiếm hàng hóa, đảm bảo thị trường ổn định; hỗ trợ doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện tiếp cận thường xuyên các thông tin hữu ít, văn bản pháp luật liên 

quan đến hoạt động thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin  và sử 

dụng thành thạo các dịch vụ điện tử trong hoạt động thương mại, khuyến khích 

các cửa hàng tiện ích, bách hóa xanh bán hàng thanh toán qua thẻ tín dụng đã đáp 

ứng nhu cầu phát triển công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. Khảo sát tham mưu UBND huyện xem xét, cho chủ trương cải tạo, 

nâng cấp chợ, cải tạo hệ thống nước tại chợ; giải tỏa, di dời các hộ kinh doanh lấn 

chiến hành lang an toàn đường bộ tại cầu Lò Gạch; sắp xếp các điểm kinh doanh 

tự phát dưới chân cầu số 13, xã Tà Đảnh. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch 

kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, doanh nghiệp, chợ trên địa bàn thực hiện “3 tại chỗ”, quy định 5K, phòng 

cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu đề xuất danh mục đầu tư nâng 

cấp và xây dựng mới 5 chợ: xã Ô Lâm, An Tức, Lương An Trà và thị trấn Cô Tô 

từ Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.  

Bên cạnh đó, Đoàn cũng ghi nhận một số khó khăn ở các đơn vị khảo sát 

và giám sát như sau: 

 - Mô hình chợ an toàn thực phẩm gặp khó khăn về nguồn gốc hàng  hóa, 

mức độ an toàn thực phẩm theo quy định chưa được kiểm tra thường xuyên.  

- 03 xã, thị trấn (Cô Tô, Tri Tôn, Châu Lăng) chợ trong quá trình nâng cấp, 

cải tạo, chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác và quản lý chợ theo Quyết định 

số 11/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh An Giang nên chưa thực hiện 

phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại 

chợ, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa chủ động thực hiện tốt việc đăng ký, 

cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Đặc thù chợ trên địa bàn huyện là chợ nông thôn, miền núi, hoạt động chủ 

yếu phục vụ nhu cầu hằng ngày và nhóm chợ 01 buổi trong ngày.  

- Nguồn ngân sách đầu tư cải tạo sửa chữa chợ của địa phương còn nhiều 

hạn hẹp, quy mô nhỏ, lưu lượng hàng hóa ít chưa thu hút các cá nhân và doanh 

nghiệp vào đầu tư xây dựng và quản lý chợ; rác thải tại các chợ chưa được thu 

gom thường xuyên, gây ô nhiễm môi trường các hộ sống xung quanh.  

- Cơ sở hạ tầng chợ Cô Tô còn thấp, việc mở rộng, bố trí sắp xếp còn gặp 

khó khăn do kinh phí địa phương chưa đảm bảo.  

- Thị trấn Tri Tôn gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí, di dời các 

hộ tiểu thương, hiện nhu cầu mua bán của người dân ngày càng nhiều, khu vực 
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mua bán quá tải, người dân mua bán lấn chiếm lồng lề đường gây cản trở lưu 

thông trong chợ truyền thống; một số hộ có giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng 

qua kiểm tra thực tế không hoạt động. 

III. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT: 

Qua giám sát tình hình thực tế tại các đơn vị chịu sự khảo sát, giám sát. 

Đoàn kiến nghị các đơn vị chịu sự khảo sát, giám sát một số vấn đề sau:  

1. Đối với UBND tỉnh: 

- Đề nghị tỉnh có chính sách đặc thù cho Tri Tôn phát triển hạ tầng và có 

chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, khai thác và 

quản lý chợ nông thôn trên địa bàn huyện. 

2. Đối với UBND huyện: 

- Tùy theo tình hình thực tế mỗi địa phương, đề nghị huyện sử dụng ngân 

sách địa phương đầu tư nâng cấp sửa chữa các chợ, từng bước cải tạo, nâng cấp, 

mở rộng quy mô các chợ nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư khai thác và 

quản lý các chợ nông thôn. 

- Quan tâm chỉ đạo Xí nghiệp Môi trường đô thị tăng cường thu gom rác 

thải nhằm xử lý thực trạng ô nhiễm môi trường do chậm thu gom rác thải tại các 

khu vực chợ như hiện nay. 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

Tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác tham mưu UBND huyện phối hợp 

với các cơ quan có liên quan và xã, thị trấn thực hiện một số công việc sau: 

- Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn, phân định trách nhiệm thẩm quyền ở lĩnh vực hoạt động thương mại; 

hỗ trợ về chuyên môn thực hiện các thủ tục về phương án bố trí, sắp xếp ngành 

nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ (theo Quyết định 

06/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh) đối với thị trấn Cô Tô, Tri 

Tôn, xã Châu Lăng. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ 

theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 và Quyết định số 

10/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh) phù hợp với tình hình thực 

tế từng địa phương. 

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

các hoạt động đối với các cơ sở sản xuất có điều kiện, cơ sở kinh doanh các mặt 

hàng có nguy cơ cháy nổ.  

- Tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về các quy định của pháp luật đối với hoạt động thương mại 

điện tử nâng cao trách nhiệm của cơ sở kinh doanh và lòng tin của người tiêu 

dùng. 

- Cần đẩy mạnh quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng ngành Logistics 

vùng sâu, vùng xa, biên giới phát triển thương mại Logistics. 

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện tập trung mời gọi đầu tư xây dựng chợ 

trên địa bàn huyện, tạo mọi điều kiện phát triển và nâng cao chất lượng các dịch 

vụ thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ; tư vấn xây 

dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu.  
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- Đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh doanh: Khuyến khích, hỗ trợ hoạt 

động thương mại, dịch vụ theo mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp; mô hình chuỗi 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

3. Đối với UBND thị trấn Tri Tôn; UBND thị trấn Cô Tô: 

- Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để 

các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ thương mại nhằm tạo việc làm, tăng 

thu nhập cho người dân; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, thông 

tin thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá; phối hợp với các lực lượng chức 

năng bình ổn, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại để bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa.  

- Quản lý tốt phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh, các mặt hàng dịch vụ ăn uống, cơ sở lưu 

trú trên địa bàn thị trấn; tạo điều kiện và liên kết sản xuất, phát triển ngành nghề 

trên địa bàn theo chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả 

dịch COVID-19” để đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ.  

- Tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt các thủ tục 

về các phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh 

doanh tại chợ; thực hiện tốt chức năng quản lý theo phân cấp thẩm quyền được 

quy định được quy định tại Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của 

UBND tỉnh để phát triển lĩnh vực thương mại trong thời gian tới. 

- Củng cố, kiện toàn Tổ quản lý chợ (đối với chợ Cô Tô), đề xuất UBND 

huyện củng cố Ban Quản lý chợ (đối với chợ Tri Tôn) nhằm thực hiện tốt công 

tác quản lý chợ theo quy định. 

- Tùy vào điều kiện thực tế, dần chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo Quyết 

định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 và Quyết định số 10/2021/QĐ-

UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh). 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện trước 

kỳ họp thứ 4./. 
 

 

Nơi nhận:                         
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- UBND thị trấn Tri Tôn, Cô Tô; 

- Lưu: VT, DUH. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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