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2. Thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh quyết ñịnh phân hạng ñối với chợ hạng 1 trên ñịa bàn
tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ñề xuất Bộ Công Thương danh mục các dự án ñầu tư
xây dựng chợ có hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.
3. Tham mưu UBND tỉnh quyết ñịnh thành lập, giải thể, quy ñịnh chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban quản lý ñối với chợ ñầu mối, chợ hạng 1; phương án
bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, phương án cho thuê, ñấu giá ñiểm kinh doanh ñối
với các chợ ñầu mối, chợ hạng 1 do Nhà nước ñầu tư hoặc hỗ trợ vốn ñầu tư xây dựng.
4. Chủ trì và làm ñầu mối phối hợp với các cơ quan, ñơn vị chức năng, tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo triển khai thực hiện các quy ñịnh về hoạt ñộng kinh doanh, bảo
ñảm an ninh trật tự, VỀ an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, phòng chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các chợ trên ñịa bàn tỉnh.
5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, ñịa phương liên quan:
a) Khảo sát, kiểm tra thực tế ñịa ñiểm dự kiến ñầu tư xây dựng ñối với chợ xây mới,
chợ xây dựng lại tại vị trí mới theo quy hoạch và có ý kiến bằng văn bản về ñịa ñiểm xây
dựng trước khi cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương ñầu tư.
b) Tổ chức thẩm ñịnh dự án, thiết kế cơ sở ñối với công trình xây dựng mới, xây
dựng lại, cải tạo chợ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm
2015 của Chính phủ ban hành về quản lý dự án ñầu tư xây dựng; phối hợp kiểm tra, giám
sát việc thực hiện Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ theo Tiêu
chuẩn TCVN 9211: 2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế; phương án, chính sách hỗ trợ thương
nhân ñang kinh doanh tại chợ phải ngừng kinh doanh hoặc ñến vị trí kinh doanh tạm khi tiến
hành ñầu tư xây dựng lại hoặc cải tạo nâng cấp chợ ñầu mối, chợ hạng 1 trình Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy ñịnh hiện hành.
c) Tổ chức tuyên truyền chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách và luật pháp của
Nhà nước về hoạt ñộng của chợ; tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác tổ
chức, quản lý chợ và tuyên truyền về chính sách pháp luật cho các thương nhân.
d) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật và chính sách phát
triển, quản lý chợ ñầu mối, chợ hạng 1 do doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý.
6. Hướng dẫn xây dựng Nội quy chợ; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Nội quy ñối
với chợ ñầu mối, chợ hạng 1 hoặc thực hiện nhiệm vụ ñược Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền
về phê duyệt Nội quy chợ ñầu mối, chợ hạng 1.
7. Theo dõi, tổng hợp và ñánh giá kết quả hoạt ñộng chợ, sơ kết, tổng kết rút kinh
nghiệm về công tác quy hoạch, kế hoạch, thực hiện các chính sách về phát triển và quản lý
chợ.
8. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng
dẫn, kiểm tra thương nhân kinh doanh thực phẩm, sản phẩm nông, lâm, thủy sản, dịch vụ ăn
uống, an toàn thực phẩm tại các chợ theo quy ñịnh của Luật An toàn thực phẩm và Nghị
ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số

