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THÔNG BÁO 
Phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ 

trên địa bàn huyện Hữu Lũng 
  

  Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý 

chợ trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án Chuyển đổi mô hình quản lý các 

chợ trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung phương án chuyển đổi mô hình quản lý  

chợ Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng; 

Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Hữu Lũng thông báo Phương án 

chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn huyện Hữu Lũng đến các Doanh 

nghiệp hoặc Hợp tác xã có nhu cầu cầu tiếp nhận quản lý, khác thác, kinh doanh 

chợ lập hồ sơ đăng ký, xin nhận chuyển giao quản lý các chợ xã trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau: 

 1. Danh sách các chợ chuyển đổi mô hình quản lý gồm: Chợ thị trấn Hữu 

Lũng (thị trấn Hữu Lũng); Chợ Thiện Kỵ (xã Thiện Tân); Chợ Quyết Thắng (xã 

Quyết Thắng); Chợ Phố Vị ( xã Hồ Sơn); Chợ Phổng (xã Vân Nham); Chợ Hữu 

Liên (xã Hữu Liên); Chợ Cai Kinh (xã Cai Kinh); Chợ Đồng Tiến ( xã Đồng Tiến); 

Chợ Yên Vượng ( xã Yên Vượng); Chợ Yên Thịnh ( xã Yên Thịnh); Chợ Bắc Lệ 

(xã Tân Thành); Chợ Bụt ( xã Yên Bình). 

  2. Đối tượng tham gia tiếp nhận quản lý chợ: Doanh nghiệp (thành lập 

theo Luật DN), Hợp tác xã (thành lập theo Luật HTX) có nhu cầu và năng lực quản 

lý, khai thác, kinh doanh chợ. 

3. Thời gian quản lý gắn với đầu tư xây dựng chợ: Kể từ ngày Quyết định 

của UBND tỉnh Lạng Sơn chuyển giao cho DN/HTX quản lý, khai thác, kinh 

doanh chợ có hiệu lực. 

4. Phương án quản lý và sử dụng đất: Tùy theo nhu cầu thực tế của 

DN/HTX quản lý chợ, Nhà nước giao cho DN/HTX thuê, quản lý sử dụng đất vào 

mục đích phát triển và quản lý chợ theo đúng quy định của Pháp luật. 
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5. Phương án xử lý tài sản, quản lý, kinh doanh, khai thác Chợ: Theo 

quy định trong Phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn huyện 

đã được tỉnh phê duyệt. 

6. Hồ sơ đăng ký tiếp nhận quản lý chợ gồm: 

a) Công văn đề nghị chuyển giao quản lý chợ. 

b) Hồ sơ năng lực của đơn vị gồm: 

- Giới thiệu về đơn vị: Tên gọi, trụ sở làm việc, số tài khoản, nơi mở tài 

khoản, ngành nghề kinh doanh, năng lực tài chính, kinh nghiệm tổ chức quản lý 

kinh doanh. 

- Phương án giải quyết các nội dung, yêu cầu, điều kiện của Phương án 

chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt. 

- Quyền lợi, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan trong thực hiện 

Phương án. 

- Các đề xuất, kiến nghị. 

c) Phương án tổ chức quản lý chợ. 

d) Các tài liệu khác có liên quan. 

đ) Cam kết tổ chức quản lý hoạt động chợ theo quy định hiện hành. 

* Số lượng hồ sơ: 10 bộ. 

7. Tiêu chí xét chọn: 

a) Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, nội dung của Phương án chuyển đổi mô hình 

quản lý chợ trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

b) Việc xét chọn DN hoặc HTX căn cứ vào số điểm đánh giá đối với từng 

chỉ tiêu trong tổng số số điểm 100 điểm như sau: 

- Năng lực tài chính: Tối đa 30 điểm. 

- Năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ: Tối đa 30 điểm. 

- Sự phù hợp của Phương án kinh doanh, khai thác và quản lý chợ của 

DN/HTX với Phương án đã được phê duyệt: Tối đa 20 điểm. 

- Khả năng đáp ứng các yêu cầu khác của Ban chuyển đổi chợ (hoàn trả toàn 

bộ hoặc một phần kinh phí nhà nước đã đầu tư xây dựng chợ, đóng góp ngân sách 

địa phương, thu hút lao động địa phương): Tối đa 20 điểm. 

Tổng số điểm đánh giá năng lực của DN hoặc HTX đạt từ 80 điểm trở lên sẽ 

được xem xét để quyết định giao quản lý chợ. 
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Tiêu chí ưu tiên: Các DN/HTX đủ số điểm được áp dụng tiêu chí ưu tiên cho 

DN/HTX có Phương án theo thứ tự: 

- Xây dựng mới lại toàn bộ chợ. 

- Cải tạo, sửa chữa lại cơ sở hạ tầng, địa điểm kinh doanh tại chợ. 

8. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 25/6/2020 đến hết ngày 15/7/2020. 

9. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hữu Lũng (Cơ 

quan thường trực Ban Chuyển đổi chợ huyện Hữu Lũng) qua đường bưu điện hoặc 

trực tiếp để được xem xét giải quyết theo quy định. 

(UBND huyện gửi kèm Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án Chuyển đổi mô hình 

quản lý các chợ trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

1141/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc sửa 

đổi, bổ sung phương án chuyển đổi mô hình quản lý  chợ Phổng, xã Vân Nham, 

huyện Hữu Lũng) 

Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Hữu Lũng đề nghị UBND các 

xã, thị trấn công khai nội dung thông báo tại trụ sở làm việc và tại các Ban quản lý, 

tổ quản lý chợ trên địa bàn; Trung tâm văn hóa thể thao - Truyền thông huyện 

Thông báo phương án chuyển đổi chợ trên hệ thống loa phát thanh, các phương 

tiện thông tin đại chúng để các DN/HTX có nhu cầu tiếp nhận quản lý chợ biết và 

thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Công thương tỉnh (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐC huyện; 

- Trung tâm VHTT-TT huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Bùi Quốc Khánh 
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