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ñiều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật liên quan khác.
ðiều 5. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan
1. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt:
a) Chủ trương ñầu tư dự án chợ (sau khi phương án chuyển ñổi mô hình quản lý
chợ ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt); hướng dẫn các chủ ñầu tư về thủ tục trong công
tác tổ chức lựa chọn nhà ñầu tư dự án xây dựng chợ theo quy ñịnh.
b) Danh mục các dự án ñầu tư xây dựng chợ ñể kêu gọi ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh;
hướng dẫn chính sách khuyến khích, ưu ñãi ñầu tư ñối với các tổ chức, cá nhân tham gia
ñầu tư xây dựng chợ theo quy ñịnh.
2. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân tỉnh danh mục các dự án ñầu tư xây dựng chợ cần hỗ
trợ, trình Bộ Kế hoạch và ðầu tư xem xét, bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương theo
quy ñịnh của Luật ðầu tư công.
3. Hướng dẫn, kiểm tra việc ñăng ký kinh doanh của các thương nhân kinh doanh tại
chợ (ñối với các thương nhân là doanh nghiệp).
ðiều 6. Sở Tài chính
1. Tổ chức ñịnh giá tài sản ñối với các chợ hạng 1 khi thực hiện chuyển ñổi mô hình
quản lý chợ, trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn UBND cấp huyện trình tự, thủ tục ñịnh
giá tài sản ñối với các chợ hạng 2 và chợ hạng 3.
2. Thẩm ñịnh giá khởi ñiểm khi tổ chức ñấu thầu, ñấu giá lựa chọn nhà ñầu tư thực
hiện dự án ñầu tư ñối với chợ ñầu mối, chợ hạng 1 ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà
nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
3. Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các ñơn vị liên quan tham mưu ñiều chỉnh,
hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy ñịnh giá dịch vụ sử dụng diện tích bán
hàng tại chợ.
4. Hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở
Tài chính và thực hiện các nhiệm vụ ñược giao theo quy ñịnh.
ðiều 7. Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện:
a) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất, dành quỹ ñất ñể ñầu tư xây dựng chợ
theo quy hoạch và kế hoạch hàng năm, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
b) Tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng ñất ñối với các chợ trên ñịa bàn và thực hiện
công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về môi trường tại các chợ theo quy ñịnh của Luật Bảo
vệ môi trường.
2. Tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ về thu hồi ñất, giao ñất, cho thuê ñất, chuyển ñổi mục
ñích sử dụng ñất, chuyển quyền sử dụng ñất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất theo
quy ñịnh; hướng dẫn trình tự, thủ tục cho thuê ñất ñối với các doanh nghiệp, hợp tác xã quản
lý chợ theo quy ñịnh của Luật ðất ñai.

